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VERKEERSSTAGNATIES TE VERWACHTEN

Nieuwe postzegels voor het

Het stadsverkeer moet op de
militaire colonnes wachten

BANDOENG.

Toeschouwers om 1

uur

hun plaatsen

op

Wie Maandag a.s. de Vapengehouv
van de JVe6erlan6sene Veermaent wil
algadeslaan, «al er goed aan doen
om
uu» luidt de raad van de politie
plaats
1 uur des middags reeds op zijn
te zijn, een vol uur dus voor H.M. de
Koningin en net Prinselijk paar aankomen.
Van 1 uur af zal zich nl. geen pu»
bliek meer mogen bevinden:
a. op het gedeelte van den Pompstationsweg tusschen Ruigenhock en het
p/3 130 m ten Oosten van den Tapijt»

—

—

weg;

b. op het gedeelte van de Van Alkemadelaan tusschen den Pompstationsweg en de Boschjes van Klein Zwitseriand;
e. op het gedeelte van de Zwolschestraat tot 30 m ten Noorden van den
Pompstationsweg.
(Deze drie wegen worden dus geheel ontruimd).
d. op de rijwegen van het gedeelte
van de Van Alkemadelaan tusschen de
Boschjes van Klein Zwitserland, van
het kruispunt Van Alkemadelaan
Waalsdorperweg en van alle straten,
waar militaire colonnes gereed gesteld
staan voor het défilé.
(Op deze wegen blijven dus alleen
de trottoirs beschikbaar voor het pu»
bliek).
v

Wat wel m,g.
Behalve op de trottoirs kan het publiek zich
opstellen (aldus deelt de politie mede):
I. In het duinterrein ten Westen van de Van
Alkemadelaan. Dit terrein Is toegankelijk
langs paden, uitkomende op den romp»
stationsweg. 130 meter ten Oosten van den

mr

Begrafenis
C.Ridder v. Rappard

Indrukwekkende plechtigheid
te

Zutfen

Op de algemeene begraafplaats te Zutfen is
heden onder zeer groote belangstelling het
stoffelijk overschot van den zoo tragisch om het
leven gekomen Nederlandschen gezant en gevolmachtigd minister te Berlijn, mr O. Ridder
van Rappard, ter aarde besteld.
In verband met de groote drukte in de om»
geving van het kerkhof, waren bijzondere poll»
tieelc maatregelen getroffen. De vele tientallen auto's vonden een plaats in de straten in
de nabijheid van de begraafplaats.
Ook op het kerkhof trad dc politie regelend
op. Om den grafkelder van de families van
Rappard en Hooft Graafland was een groote
ruimte vrijgehouden voor defamilie en dc autoriteiten, waaromheen zich een groote menigte
kon scharen.
Reeds vroeg waren deze maatregelen doorgevoerd, zoodat toen dc belangstelling voor de
teraardebestelling groot begon te worden, alles,
dank zij deze regeling, vlot verliep.
<
Eenlge rouwregisters lagen ter tcekenlng aan
den ingang, waarvan een zeer druk gebruik
werd gemaakt
Reed. in de ochtenduren had dc familie opdracht gegeven de bezorgde kransen om het
graf gereed te leggen. Een schat van bloemen
was daar neergelegd, OH. een groote krans van
witte lelies en roode anjers van het Corps Dlplomaliuue te Berlijn, een krans van berberisbladen van den Duitschcn minister van Ruitenlandschc Zaken, von Ribbentrop, een krans van
de vereeniging „Nederland en Oranje" te Herlijn, waarvan dc overledene eere-voorzlller was,
van de vcrceniging „Hollandla" te Berlijn, van
de Nederlandsche Vereeniging in Roemenie, van
de Nedcrlandsche consulaire vertegenwoordigers
in West-Dultschland. van de Nederlandsche
Kamer van Koophandel voor Duitschiand, van
de stad Bllckeberg. van den Rljksstadhouder en
gouwlelder dr Alfred Mcycr en van de tennisclub „Lelmonias" lc Den Haag.

.

In Hulze De Bouwkamp.
Aan huize .De Bouwkamp" in het villapark
te Warnsveld. waar het stoffelijk overschot van
mr Ridder van Rappard op een baar was ge»
plaatst, arriveerden in den loop van den ochtend de familieleden en andere genoodlgden.
kwamen
die in den stoet zouden meerijden.
daar mr R. Ridder Pauw van Wlcldrecht,
kamerheer van HHI. de Koningin, Zijne Hoogheid Prins Aschwin van Lippc Ricsterfeld, de
Duilsehe gezant te 's-Gravenhage, graaf von
Zech von Rurckersroda. do vertegenwoordiger
van den Duitschen minisier van Rultcnlandsche
Zaken, de onderstaatssecretaris van buitenland»
«che Zaken, dr Ernst Wocrmann. en de vertegenwoordig» van den Nederlandsehen minister van Rultenlandsehe Zaken, mr J. A. N.
Palljn, die in verband met een vergadering van
het kabinet verhinderd wa». persoonlijk de begrafenis bij «e wonen, jhr mr A. M. Bnouck
tlurgronje, secretarisgeneraal van het departement.
Van het departement van Builenlandsche Zaken waren verder nog aanwezig prol. mr dr J.

........
*
..........
..
.

Tapijtweg (rljwlelstalllng), op den lUatte»
weg (rljwlelstalllng) en Klein Zwitserland.
2. In het duinterrein ten Oosten van do Van
Alk«n»del»n. tot 13 uur toegankelijk langs
een pad, uitkomende op den Pompstationsweg. juist «en Oosten van de spoorbaan en
langs den overweg aan de Van Alkemade.
laan blj de zandgraver!) «tegenover llosenjes
van Klein Zwitserland). lUjwlelstalllngen bij
genoemd pad en op den Waalsdorperweg hlj
van Akenstraat.
(In geen van belde duinterreinen mogen rij.
wielen worden meegenomen). Er is nog een rijwielstalling op den boek van de Ltevinstraat en
de Zwolschestraat.
Oenoödlgden kunnen bet defileerterreln
bereiken tot 13.30 uur: zij. die per auto komen,
bevestigen de bij de ultnoodlging ontvangen
witte kaart met geel-groene streep op de voorruit der auto. Zij worden er aan herinnerd, dat
zij slechts tusschen 13 en 13.30 uur de tribunes
zullen kunnen bereiken langs de Van Alkemadelaan zijde V/salsdorperweg.
Do drukte In de stad.
Morgens van 7—II uur trokken de troepen

In hoofdzaak van de beide stations naar Malle»
veld en Alexanderveld; 'smiddags van 17—21
uur in tegenovergestelde richting.
Van 11---1? uur heelt druk militair vérkeer
plaats van het Malieveld tot llchevenlngen en
terug met als zijgrenzen de Van Alkemadelaan
eenerzljds en den Ouden Lchevenlngschenweg
anderzijds. Gedurende 't oprukken dezer colonnes zal het stadsverkeer moeten wachten voor
zoover t.et niet wordt omgeleid. Deze omleidingen zullen op bepaalde tijdstippen van den dag
uiteraard van grooten omvang moeten zijn en
zullen op ds verkeerswegen een bijzondere
drukte doen ontstaan.
In geen enkel geval zullen militaire colonnes
worden onderbroken.
Tusschen 8 uur en 18 uur zal bet nlet gemak»
kelijk zijn den Boulevard en de omgeving van
het Oevers Devnoolplein te bereiken.
Passagiers voor de treinen zullen er goed aan
doen vroeg van huls te gaan.
Allen zakenmenschen wordt verzocht bestel»
lingen zooveel mogelijk op Zaterdag of Dinsdag
uit te voeren.
Autorijders wordt in overweging gegeven het
gebruik van dat vervoermiddel te beperken en
de drukke wegen te vermijden.
Een ieder is gehouden de bevelen der politie
onmiddellijk op te volgen.

VLAGGEN VOOR DE GROOTE FEESTEN

KNILM-jubileum

—
in de waarden

Nieuwe postzegel!,,
van 17% en 20 cent

zullen worden uitgegeven om het
tienjarig bestaan van de Indische
luchtvaartmaatschappij K. N. 1.1». M.,
te herdenken.
De verkoopsprijs is vastgesteld op
22 en 25 cent. De extra-opbrengst
Komt ten goede van het Indische
luchtvaartfonds. De zegels stiller, geldig zijn tot 30 November 1938.
(Aneta.)

AUSTRALISCH PLAN VAN DE

K.L.M. SINE DIE UITGESTELD
Australië aarzelt de toestemming
te verleenen

Onder druk van Engeland?
Het plan van de XX.M. om begin Oetober
op Australië
een der diensten van de
over te nemen, kan voorloopig niet worden uitgevoerd.

De Australische regeering heeft nl.
nog geen toestemming verleend voor
den dienst der KLM. Op 29 April van
dit jaar is alleen aan de KNILM toegestaan

dén^lienst op Australië te

PRIJS DER /WVERTENTILN:
Van I—6 lltüjardregela «net bewijsnummer
Elke regel meer
Ingezonden blededeeling van I—s regels
Elke regel meer
Dienstaanbledingen a contant 15 regels)
Incassokosten voor abonnementen en advertentiën

Het Vaderland, ghetrouwe
11111l lek tot Ir» den doet.
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ope-

nen. Kennelijk aarzelt het Gemeene»
best met het verleenen van de vergunning ook aan de KLM. onder druk van
Engeland, dat concurrentie voor lm»
perial Airways wil vermijden.

Bijkantoren: THOttüONPLEIN 12
' FRED. HENDRIKLAAN 10?

BANHABTRAAT 10

Het 40-jarig regeeringsjubileum
van H.M. deKoningin
Aankomst van deputaties

uitde Javaansche

vorstenlanden
liet den boottreln uit Genua, die morgenochtend om 10.07 uur aan het station Staatsspoor aankomt, worden weer eenige deputaties verwacht uit de Javaansche vorstenlanden.
welker leden naar Nederland komen om HM.
de Koningin hulde te bewijzen ter gelegenheid
van het 40-jarig regeeringsjubilcum van Hare
Majesteit. Verwacht wordt de deputatie van
Zijne Hoogheid Hamengkoe Roewono VIII.
sultan van Jogjakarta. bestaande ult Pangeran
Hangabehl en Raden ölas Dorodjaloen, beiden
zoons van den Sultan. De Pangeran, de oudste
zoon. Is majoor bij den generalen staf a la suite.
Met den zelfden trein reist de afgevaardigde
van Zijne Hoogheid Pangeran AdipaU Mangkoe
Nagoro VII, hoofd van het Mangkoenagoroscne
Huis te Soerakarta. Het is Pangeran .Hario
Loerpo-Soemarno. een jongerebroeder van den
zelfbestuurder, die den rang van luitenantkolonel heeft en de oudste corpscommandant
van het Mangkoe-Nagorosche legioen is.
Eveneens wordt verwacht de afgevaardigde
van Pangeran Adipati Ario Praboe Soerjodl»
logo. hoofd van het Pakoe-Alamsche huis te
«Ibgjakarta. Het is Pangeran Hario Soerjoatmodjo, oudoom van den zelfbestuurder. majoorbij den generalen staf a la suite en regentpaUh van het Pakoe-Alamsche rijk. De vange»
ran ls officier in de orde van Oranje-Nassau.
De deelneming der Indische Vorsten aan de
feestelijkheden.

Niet alleen de bevolking van Nederland in al
haar geledingen, van hoog tot laag. zal deelnemen in de aanstaande betuigingen van vreugde
en aanh«,kelljkheld jegens de Landvorstin ter
gelegenheid van Harer Majeslells veertigjarig
regeerlngsjublleum, maar ook uit de overzee»
sche gebieden hebben zlch de meest representatieve figuren uit de inheemsche bestuurswe»
rold opgemaakt om hun hulde aan het hoofd
van het Koninkrijk der Nederlanden te be»
tuigen.

De Indische zelfbesluurders of hun vertegenHet plan der XX.M. was niet op lossen grond
woordigers
zijn uitgenoodigd voor alle feesteonderhandelingen
met Australië
opgezet Rij de
kreeg men den stelllgen indruk, dat Australië lijkheden, welke een officieel karakter hebben.
am Nederland zou overlaten welke maat» Zij zullen de militaire parade op de van Alkeschappij of maatschappijen het naar Australië madelaan op 29 dezer bijwonen en de eere»
zou zenden, zooals boven Indisch grondgebied voorstelling op den verjaardag van de Konin»
ging in hot Gebouw van Kunsten en Welen»
zoowel de Engelsche als "eventueel eigen Austraeveneens in de Residentie.
r:happen,
lische diensten worden toegelaten.
bij
onderhande.ln»
>
heelt
echter
de
ochtend
der inhuldiging, op 0 Lepten,»
Op
Australië
den
gen met Engeland óver den .hieuwen dienst met ber, zullen zij te Amsterdam in de Nieuwe
de vllegboolen nadrukkelijk als voorwaarde» Kerk den herdenkingsdienst bijwonen en des
gesteld, dat het traject Llngapore-sava>Austra» middags het
op den Dam.
-118 geëxploiteerd zou worden door dë Ausira»- "* :VéAchillëndé féésten, welke Uitgaan van de
llsche maatschappij «Hantas. Op grond daarvan comités in hoofden hofstad, zullen
B. G. van l/sr Stigchel alhier wordl
In t/s vlaggeiifabriek van t/s
zou de Engelsche maatschappij kunnen volhoude Indische vorsten met hun tegenwoordigheid
den. dat zij zelf niet vla Nederlandsch-Indie vereeren. Ook zijn zij uitgenoodigd door verEen kijkje
druk gewerkt aan «is bestellingen voor de aanstaande
vliegt en dus ook de Nederlandsche luchtschillende ondernemingen van handel en Invaartmaatschappij niet in Australië mag worl
dustrie, die er prijs op hebben gesteld hun een
op een der ateliers
den toegelaten.
banket aan te bieden.
Maar dat Is alles juristerij.
Aldus zal den hoogen vertegenwoordigers uit
Waar het op aankomt ls, dat Imperial
Nederlandsch-Indlë blijken, dat hun overkomst
Airways zich beschermen wil tegen conter van de A.N.V.V. en Ridder van Rappard
naar het moederland op de juiste waarde wordt
currentie van de XXHl.'lljn Amsterdam»
Indringer doodgeschoten
uit Ooslerbeek, verscheidene burgemeesters,
geschat
Ratavla-Lydney.
o.w. mr J. Dijckmeester, burgemeester van Zulden Haag.
fen, jhr P. H. G. Nahuys. Doesburg, jhr mr A.
Dlt ls het eerste duidelijk waarneembare De sultan van Dell in
Mllly
Engelsche
van Helden Relnesteln. Warnsveld. symptoom van de exclusieve
lucht»
P. G.
De sultan van Dcli, die reeds eerder ln ons
Hij bleek een zwakzinnige
W. O. Arrlens. Vorden, een deputatie van het vaartpolitlek op den weg naar het Oosten. land Is aangekomen en in Amsterdam een oogMrechtsche Studentengezelschap Tres Faciunt Daarom alleen reeds ls dit feit van groote be» operatie heeft ondergaan, is heden met zijn
N>^J^AjjHAi>soALA.
Een gepenCollegium, J. H. van Heek. Huizcbergh te teekenis.
gezelschap hier ter stede aangekomen en heeft
«ionneerd ambtenaar, de lieer Van
Langs dlplomatleken weg wordt getracht
's Heerenberg en mr F. H. Heyllgers. Den Haag
in Hotel des Indcs zijn intrek genomen.
der Veer, heelt vannacht iemand die
Australië tot het Nederlandsche Inzicht te be»
en vele anderen.
zijn woning binnendrong, doodgeBij den grafkelder, welke met een schat van keeren. Het zal niet gemakkelijk zijn den En» Bezoek aan Delft
bloemen bedekt was en waarop nog enkele gelschen druk daarbij te ellmlneeren.
scholen.
De Sultan van Dcli en zijn belde zoons hebWe hopen echter, dat de Nederlandsche Re» ben hedenmorgen een bezoek gebracht aan de
bloemstukken werden neergelegd, werd. toen de
Later is gebleken dat de indringer
kist boven den grafkelder was geplaatst, eerst geerlng zich ten volle achter de KLHI. zal Nieuwe Kerk te Delft en hebben kransen gelegd
een zwakzinnige was uit een nabunamens HJW. dc Koningin een krans van «tellen, want als Australië voet bij stuk houdt op de graven van wijlen HM. Koningin Emma
rige kampong. Tegen Van der Veer
dennengroen met witte anjers en witte lelies en de K.L.M. niet toelaat, dan ontstaat een
en Z.KHI. Prins Hendrik. Van hier vertrokken
is proces-verbaal opgemaakt.
op de kist gelegd.
vreemde situatie.
de hooge bezoekers naar 's-Gravenhage. Bij de
(Aneta.)
Namens den Dullschen Fuehrer en RijksMen zal zich herinneren, dat de Indische Rekerk
was groole belangstelling.
Radjamandala ligt in den Freanger.
kanselier Hlller legde de Dullsche gezant daarop geering gaarne ziet, dat de K.LHI. een dienst
een grooten krans van dennengroen en witte op Australië overneemt om een deel der kosten
anjers neer, waarbij hij den Duitschcn groet op het moederland te kunnen afwentelen.
Dezaak Oss
zoo heeft de In»
De Indische financiën
bracht
P. A. Francais, chef von de afdeellng VolkenVolksraad
verklaard
Regeering
dische
in den
Dr Ernst Woermann legde namens den DuitJuridische vragen en ministerieel beleid
bondszaken: mr 12. IK. van Kleffens. chef van
laten niet toe het geheele deficit' van den
een
minister
van
Ruitenlandschc
Zaken
schcn
Diplomatieke
de afdeellng
Zaken en mr J. Viseigen rekening te
De Haagsche-brlefschrijver van De Tijd verkrans van witte chrysanten en witte lelies neer. Australische» dienst voor nlet
ser, legatie-secretaris.
toegelaten
en
nam,
nemen.
Wordt
dc
K.LHI.
dat de toegezegde nota van minister Govan
Verder kwamen nog o.a. luitenant-generaal De secretarisgeneraal van het departement
Indische gouvernement op zijn finanscling
het
over de Ossehe affaire door dc Tweede
blijft
namen,
vervolgens
legde
Rullenlandsche
Zaken
W. L. F. O. Ridder van Rappard uit den Haag;
staan,
standpunt
cieel
dan
zou
de
K.N.I.LHI.
Kamer
wel niet eerder zal worden verlangd
jhr.l. L. A. Marlens van Sevenhoven uit minister Patijn een krans van witte gipsofilia
gedwongen
zijn
wel
een
der
diensten
te
twee
dan na de uitspraak van den Oentralen Raad
Utrecht; W. L. F. C. Ridder van Rappard uit met lelies en witte anjers op dckist De Dullsche «taken.
van Reroep. welke uitspraak niet vóór October
Rllthoven: A. G. A. Rldder van Rappard uit gezant, graaf von Zeek von Burckersroda.
tegemoet kan worden gezien. „Zoolang de zaak
Ook voor dc toekomstplannen van de K.L.M.
bracht daarop namens het Duitsche gezantschap
Velp, lid van de Eerste Kamer; mr O. Orommejudice Is. zou het kwalijk met do solide
sub
weigering
een
van
Australië
ls
definitieve
fulin. secretaris-generaal van het Permanente Hof een krans.
bekend,
Nederlandsche opvattingen stronken, wanneer
zooals
van Arbitrage te den Haag; jhr R. van Lennep
Jhr mr A. M. Snouck Hurgronje legde daarna nest. Tegen 1940 wil de K.L.M.,
de politiek opnieuw in deze zaak zou gaan roe(men
aan
de
grootere
toestellen
denke
ult den Haag en ds O. F. van Paassen uit Zutfen. namens de Nederlandsche Regeering eveneens met
ren. De belangen der betrokken marechaussees
Nedetl. Hervormd predikant die een korten een krans op het graf. Een andere krans «as Douglas DO 4) in 3 dagen naar Indll en in 4 en
niet minder die van onze rechtsdedceling
dagen
gaan
vliegen.
Australië
Indle
alleen
naar
rouwdienst hield in huize De Rouwkamp.
van dc Nederlandsche kolonie in Dullschland.
zouden ernstig worden geschaad, wanneer Rerechtvaardigt zulke groote plannen niet DaarOngeveer twaalf uur vertrok de stoet daarop Dankwoord.
en Kamer de opgeschorte debatten zougeering
voor
vervoersaanbod
uit
Australië
heeft men
naar de algemeene begraafplaats te Zutfen.
gaan
heropenen. Ik meen te mogen aanneden
De neef van den overledene, jhr W. C. noodig.
welke na ongeveer een kwartier werd bereikt
ik
hiermee een communis opinio vermen.
dat
voornamelijk
Het
Is
om
deze
twee
redenen
Hooft Graafland. heeft daarop namens dc
algemeen wordt in parlementaire
De belangstelling in Warnsveld. waar de over» familie
Vrij
tolk.
binnen het kader
dank gebracht voor de belangstelling, dringend noodzakelijk, dat
ledene menigmaal zijn zuster, douairlere I. S.
meening gehuldigd, dat vóór de bekringen
dc
de
Negesanetlonncerde
KLHI.-polltlek
der
het bijzonder aan den vertegenwoordigervan
Hooft Graafland-van Rappard, bezocht had en in
door den onderlandsche Regeering alle zeilen bijzet om de leidsvragen aan dc orde komen,
juridische kwesook tijdens zijn jongste verblijf in den lande HM. de Koningin en aan dc vertegenwoordigers
dc
rechter
eerst
alhankclUkcn
K.LHI.
te
steunen.
gerulmen tijd had vertoefd, was zeer groot der Dullsche autoriteiten. Do familie is zeer
ties moeten worden opgelost".
Diplomatiek en financieel.
dankbaar voor het medegevoel, door de Duitsche
Velen in het dorp kenden onzen overleden Rerregeering blj dit zoo plotseling verscheiden van
lijnsehen gezant van aanzien.
gezant te Berlijn aan den
Enorm was de belangstelling te Zutfen. Het den Nederlandsehen
bracht
verder dank aan het
gelegd.
Spr.
dag
kerkhof was zwart van de menschen, toen de
gemeentebestuur van Bueckeburg. waar het
stoet arriveerde.
tragische auto-ongeval plaats had. en aan dc
De aanwezigen op het kerkhof.
directie en het personeel van het ziekenhuis
Ook waren op het kerkhof aanwezig jhr mr daar ter plaatse. Dank bracht spr. ook voor do
B. C. dc Jonge, oudgouvernergeneraal van aanwezigheid van Prins Aschwln.
Een bijzonder woord van dank richtte hij
Nederlandsch-Indie, jhr dr J. Loudon. Nedervervolgens
Parijs,
mr C. H. Schullcr tot
tot de ambtenaren van het ministelandse!» gezant te
Zaken.
de
Javan
gezant
Nederlandsen
te
Rio
rie
Bultenlandsehe
Peursum.
het werk
Het betaamt mij niet aldus spr.
nelro, de oud-minister jhr mr A. O. de
bij
beoordeelen.
doch
ons zal
graaf
Czn,
mr
S.
de
Vries
W.
van
van
oom
Carel
te
Graeff en
Bylandt, zaakgelastigde van Nederland te hij in herinnering blijven als een man met
Cairo, mr A. baron Schimmelpennlnek van der groot plichtsgevoel. Hij stelde al zijn gaven in
Oye. voorzitter van het Ned. Olympisch Comité. dienst van zijn Koningin en vaderland. Steeds
W. B. Engclbrecht, oud-gezant te Warschau, heeft hij getracht om lederen Nederlander, van
dr J. D. van Kctwich Ver-ehuer. oud-gezant in hoog tot laag. in het buitenland van dienst te
oud-consul-generaal van zijn.
Turkije, J. Wol
Nederland te Berlijn, dr H. M. Hlrschfcld. dlr.Tenslotte dankte spr. de heeren van het Ne»
generaal van Landbouw, als vertegenwoordiger
gezantschap te Berlijn voor hun
dcrlandschc
van den minister van Economische Zaken, lult.aanwezigheid en dr Van Paassen en het perse»
kolonel Gysbertl Hodenpyl. voorzitter van de neel van den overledene, dat diep geschokt aan
afd. Den Haag van de Nederlandseh-Dullsche dit graf slaat. Hij dankte dc familie en vrienVereeniging. luit-generaal jhr Wltlert van
dc bewezerneer.
Hoogland, kamerheer in builengewoncn dienst den voor
plechtigheid
De
werd besloten door ds C. J.
van HM. de Koningin, vlce-admiraal C. C.
Vader bad.
Zegers Rijser, adjudant in buitengewoner» dienst van Paassen, dle het Onze
gelegenheid ge»
velen
maakten
van
Zeer
van HM. de Koningin, baron van Tuyll van bruik om in de rouwkamerdedc familie hun
baron Gevers uit Warschau, jhr
De Sullen van Boclangan, met aan zijn linkerhand den President-Commissaris
betuigen.
H. P. van Tets. Aerdenhout F. J. J. baron van deelneming te
der N.V. Houtaankoop Maatschappij lVoenoekan welke den Sultan gisteravond
Heemstra te Relde, W. graaf van Limburg SU»
een diner aanbood. Achterste rij in het midden de heer P. C. A. van Lith. oudTen teeken van rouw waren vanmiddag van
rum, jhr van Coehoorn van Smlnla, Brammen,
directeur van Binncnlandsch Bestuur in lVed.-lndie, reaeeringscommitsari,
jhr L. van Loon, Utrecht jhr C. L. H. Quarles het ministerie van Buitenlandsche Zaken te
bij de MaatschappU»
van Ullord, ven Haag. secretaris-penningmees» '«^lravennage de gordijnen neergelaten.
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Frank Hanks verongelukt
Tegen

telegraaflijngevlogen

Dit Nieuw Vork:

Frank Hawks is bij een

proefvlucht met zljn toestel in aanraking ge-

komen met een telegraaflijn en gevallen. Zijn
vliegtuig vloog in brand. Hawks en zijn werktuigkundige werden met gebroken armen en
bcenen in een ziekenhuis te Rullalo opgenomen. De genecsheeren achten hun toestand verontrustend.

FRANK »AW«S t

Frank Hawks is een Amerikaansehe vlieger
met reputatie in Europa. Herinnert men zich
nog, eind 1929. zijn vluchten van Londen naar
Rome en naar Stockholm. De persbureaux
seinden toen: Hawks ontbijt in Londen, luncht
in Stockholm en dineert in Rome.
Hij had zijn Travel Air No. 13 meegebracht
uit Amerika en dat toestel was een der voorloopers van de gestroomlijnde machines, waar
nu algemeen mee gevlogen werd. Voor die dagen liep het hard: 300 km/h.
Toen het op Waalhaven aankwam, hebhen
heel wat vaklui er omheen geloopen om goed
in zich op te nemen, hoe de Amerikanen het
hadden gebouwd.
Hawks is een der kampioenen van de snolheld geweest in Amerika. In Texaco vond hij
de maatschappij, die hem in staat stelde zijn
snelheldsdemonslratles te houden. HU schreef
ook een boek: Speed genaamd, waarin hij van
zijn leven vertelde. „In those barnstormlng
days", de dagen van de wilde demonstraties
van alleriel terrelntjes af, heeft hij vliegen ge»
leerd en ai vliegende is hij een der beste vliegers van de oude garde geworden. Als het maar
op snelheid aankwam. Zoo bracht hij in 1930
het „Across Continent" record van Amerika op
12 uur.
Al eerder trok hij met zwevers achter motor»
vliegtuigen dwars over Amerika. Het laatste
nieuws van hem was dat een horlogefabriek
een nieuw toestel voor hem liet bouwen, dat
Hawks „Time files" had gedoopt. Daarmede zal
hij nu wel verongelukt zijn.
Uit Nieuw Vork: Frank Hawks is aan zijn
verwondingen overleden.

Deelnemers aan het congres van
de Interparlementaire Unie

hebben een auto-ongeluk
Eenige inzittenden licht gewond
Tijdens den tocht van de deelnemers aan het
congres der Interparlementaire Unie van 's Gra»
venhage naar Amsterdam, welke tocht werd
gemaakt met een twaalftal groote autobussen,
is op den nieuwen rijksweg ter hoogte van het
viaduct nabij Oegstgeest een ongeval gebeurd
dal, hoe betreurenswaardig ook, betrekkelijk
goed is afgeloopen.
Een der bussen moest even voorbij het viaduct
«toppen. Twee of drie achteropkomende bussen
stopten eveneens, doch de daarop volgende bus,
die juist van dc hoogte van het viaduct afkwam,
kon, hoewel de chauffeur tijdig remde, niet
meer tot stilstand worden gebracht en reed met
een harden slag op dc voorafgaande stilstaande
bus.
Het achtergedeelte van deze bus werd ge»
deeltelijk in elkaar gedrukt, terwijl de bus. die
de aanrijding veroorzaakte, van voren ernstige
schade opliep. Erger was, dat in beide bussen
een aantal buitenlandsche deelnemers door den
schok verwondingen opliepen. In de voorste b.s
werden eenige inzittenden aan dc bccncn g»»
blesseerd en door glasscherven aan het hoofd
bloedend verwond, terwijl ook in de tweede bus
eenige Inzittenden kwetsuren opliepen. Met een
passeerende auto werden vier van de zes g,:»
blesseerden naar Amsterdam gebracht,terwijl do
anderen ter plaatse met een verband geholpen
konden worden.
De belde in' botsing geweest zijnde bussen
konden dereis niet voortzetten en dc inzittenden
namen voor een dcci plaats in een reservebus
en voor een deel in dc verschillende achterop,
komende bussen.
De geblesseerden, die geneeskundige hulp
noodig hadden, welke zij kregen in het Binnen»
gasthuis te Amsterdam, waren de Belgische
gedelegeerde Edgar Macs. dc Zwcedsche ge»
delegeerde Ewald Lundmark o, de bekende
Tsjechische sociaaldemocratische fractieleider
Wenzel Jaksch. Geen hunner behoefde echter
ln het ziekenhuis te blijven. Na verbonden te
zijn begaven zij zich naar hel Am-teihotel. waar
zij eenige uren rust genoten en toen weer vol»
doende waren opgeknapt om naar Den Haag
terug te keeren.

HOOFDINHOUD
De verkeersregelingbij de wapcn'cnouw op
AI
29 dezer
De Indische deputaties bij het RegeringsAI
jubileum
De K.L^d. in Octobor niet naar Australië A 1
A3
Begrafenis mr C. Ridder van Rappard
De preliminaire overeenkomsten van Ried R 1
Verzet In Japan tegen de rcgecr!ngspoli»ick
BI
van toenadering lot Engeland
De rassenkwestie in Spanje en Portugal ..BI
Herdenkingstentoonstelling Joh. D. Hendrik,
Cl
bij Kleykamp
Dlt nummer beslaat uit 12 blad.ljden:
de posledllle nll 10 bladzijden.
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RESIDENTIENIEUWS
HET ROODE KRUIS EN DE
A.S. JUBILEUMFEESTEN
De Transportcolonne van dc afdeeling Den Haag
van het Roode Kruis bereidt zich met man
en macht voor op de hulpverlcening
tijdens de feestelijkheden
Wanneer binnenkort dc verschillende feestelijkheden ter gelegenheid van het regccringsjubileum van H.M. dc Koningin groole volk;-menigten van vele tienduizenden bijeen brongen breekt er weer een zeer drukke tijd voor
de transportcolonne van de afdeeüng Don Haag
van het Nederlandsche Roode Kruis aan. Immers, op verzoek van den Hoofdcommissaris
van Politie, te dezer stede, heeft dc Haagsche
transportcolonne zich weer belast met de hulpverleening langs den weg, in samenwerking
met de EHBO. en dc r.k. E.H.8.0. In het eigen
gebouw van de HaaZsche transportcolonne. die
120 man Merk is c» onder leiding staat van
den commandant, arts C. L. Bense Jr, gelegen
aan de Pieter Bothstraat 25, is men dan ook
druk bezig zich voor deze hulpverleening voor
te bereiden.
Wanneer men bedenkt dat (dit werk wordt
door de Roode Kruismannen geheel belangeloos. zuiver uit roeping verricht) er op 31
Augustus niet minder dan 400 man (Roode
Kruis. EHBO. en r.k. E.H.8.0.) in touw zullen moeten zijn om de menschen in dc volk?»
menigten bij te staan, dan begrijpt men welk
een groote hoeveelheid organisatorische arbeid er in deze dagen in het Roode Kruis-gebouw aan de Pieter Bothstraat wordt gepresteerd.
Het begint al op 27 Augustus, hij het défilé
van 3000 man van den bijzonderen vrijwilligen
landstorm voor H.M. de Koningin op het Huis
ten Bosch. Dan doen een 20 leden der Iransportcolonnc en 10 E.1f.8.0.-ers dienst, terwijl
een hulppost is ingericht in een perceel tegenover het palcis. waar men dc beschikking heelt
over 10 veldbrancards en 1 raderbaar.
Dan volgt op 29 Augustus de groote troepenschouw.
do
Tienduizenden zullen deze hulde van
weermacht aai» H.M. de Koningin gadeslaan. 1.-»
verband daarmede zullen 70 man en 2 raderbaren door dc Haagsche Roode Kruis transportcolonne de straat op gezonden worden, terwijl
in een zijstraat een tweetal ambulance-auto's
met artsen zullen worden gestalionncerd.
Op 30 Augustus worde»» voor het massaconeert om 8 uur des avonds, op Plein ICI3. 20 man
en l doktersauto voor hulpverleening beschikbaar gesteld, terwijl ieder der 5 of O optochten
van muziekcorpsen vergezeld wordt van 2
Roode Kruismanncn.
De grootste krachtsontwikkeling van dit
mcnschlievcnd hulpbetoon vindt wel plaats op
31 Augustus. In dc eerste plaats Is er 's morgens de zanghulde voor H.M. op dc Lange
Voorhout. In verband daarmede wordt in het
gebouw van de afd. den Haag van het Roode
Kruis, het z.g. Pageshuis. Lange Voorhout no.
6. een hulppost ingericht met 30 leden van de
transportcolonne in actieven dienst, vanaf des
morgens 10 uur. Tegelijkertijd moeten echter
voorzieningen getroffen worden voor dc parade
op het Malieveld. Daartoe wordt een hoofdhulppost ingericht in het gebouw van het
aan de Prinscssegracht 27. Voor
parade
de
dóen dienst: I doktersauto, 4 raderbrancard» en 40 manschappen.
Direct daarna vindt dc opstelling der praalwagons plaats, waarbij 12 man van het Roode
Kruis dienst doen. die ook do wagens op hun
tocht vergezellen. Maar bovendien is er een
leger van 200 man, met dc noodige brancards,
langs den weg opgesteld. Verder doen man»
schappen dienst langs dc route die H. M. op
Haar tocht langs dc vcrecnigingen zal volgen.
Om 3 uur zal de stoet aan hot Vredespaleis arrlveeren, terwijl daar dan ook dc kop van den
stoet met dc praalwagens zal aankomen.
Op den avond val» den 31 Augustus zal, vooral in dc binnenstad, een zeer groote drukte
heersenen, met dc gebruikelijke gevolgen van
dien. Dan zullen do Ronde Kruismanncn en E.
H. B. O'ers twee aan twee door dc drukte patrouileeren, om hulp te bieden, waar dit
noodig is.
De organisatie van deze hulpdiensten berust
bij den heer J. P. A. Leinders. rcscrve-scctlecommandant en administrateur van dc Haagsche
transportcolonne, die tevens met de controle belast is en van 's morgens vroeg tot 's avonds
laat per motor alle posten zal controleeren. Op
31 Augustus gaat dus bijna dc geheeleHaagsche
transportcolonne dc straat op. terwijl van dc
8 sectie-commandanten/artsen, minstens 6 doktoren dienst zullen doen. Natuurlijk staat de medische dienst den geheelen dag onder leiding
van den commandant, dokter Bcnsc. In de Pieter Bothstraat is men thans druk bezig al het
materiaal: de 4 raderbarcn, 100 ecnheidsbarcn
en alle mogelijke verbandmiddelen enz. in gereedheid te brengen. Versterking zal verder
worden verkregen van het hoofdmagazijn.
Dc Haagsche transportcolonne is bezield
door een prachtige» «eest van dienstvaardigheld. In het gebouw heeft men dc beschikking
over een ruim oefenlokaal, een dito cursuslokaal. een vergaderzaal, dokterskamer, ruime
magazijnen en materiaalopslagruimten, enz.
Bijna lederen avond heerscht hier een groote
drukte, in verband met diverse cursussen, oefeningen, enz. Ook dc uitstekend georganiseerde
blocdtransfusicdlcnst is hier ondergebracht. In
de weck is hier de ploegcommandant-concicrge
steeds te bereiken per telefoon, terwijl de
endere 6 ploegcommandanten voor den Zondag
een roulecrenden dienst waar nemen. Eens in
de 0 weken bevindt zich dus eenzelfde ploegcommandant den geheelen Zondag in 't gebouw,
om op eerste telefonische aanvraag en van de
250 Ingeschreven bloedgevers op te roepen. Het
behoeft geen betoog, dat deze dienst ook weer
geheel belangloos wordt verricht.
De bloedtransfusiedienst zelf bestaat geheel
Uit leden vn de trnsportcolonne. EHBO. en
R.K. EHBO.

Men is voorts voornemens het aantal donors
op te voeren lot 300. Er worden jaarlijks door
middel van dezen dienst ongeveer 130 bloedtransfusies verricht.
Volledigheidshalve zij hier nog vermeld, dat
de afd. den Haag over een verpleegcolonnc van
ca. 125 helpsters beschikt, welke haar hoofdkwartier hebben in het Pageshuis.

De

PTT-dienst op 31 Aug.

en6 Sept.

Op 31 Augustus en 6 September as. zal het
hoofdpostkantoor te 's-Gravcnhage zijn opengesteld van 9 lot 10 uur. het hoofd telegraafkantoor en het telefoondistrict blijven onafgebroken geopend.
De stadsbijkantoren en postagentschappen
blijven gesloten.
Do bijkantoren te Scheveningen. Badhulsstraat. Rijswijk (Z.-H). Voorburg, Loosduinen

en Lcidschcndam zullen op beide dagen voor
den postdianst zijn geopend van B—9 uur, voor
den telegraaf» en telefoondienst op 31 Augustus als op werkdagen, op 6 September B—lo
uur.
Voor zooveel den postdienst betreft worden
aan de loketten de volgende onderdeden bc»
handeld: zegelverkoop, aangclcekcnde en expresse-stukken. pa'.kelposl. spaarbank, uitbelaling ingevolge de ongevallenwet, posterestante stukken, telegrafische poslwissels.
identiteitskaarten, rcispostchequcs. girostortingen met spoedbehandcling of spoedbericht, cheques met telegrafische machtiging tot uitbetaling en die op welker adviezen ten girokanlore
spoedbehandcling is toegepast en kascheques.
Uitgevoerd worden dc eerste briefpostbestelling, de eerste pakketpostbestelling en de eer»
ste bestelling van aangclcckcnde stukken.
Invordering van gelden op o.u!o,tantii:n vindt
niet plaats.
Voor de busrechthouders te 's-Gravenhage
zal van 9—lo uur gelegenheid bestaan de stukken af te halen.
De lichting der bijbrievenbussen te dezer
stede zal eenmaal geschieden op hetzelfde tijdstip ais op Zondagen. Dc letter Z zal op de
bussen aangeven, dat de lichting Is geschied.
Op 1 en 7 September zullen deze bussen worden gelicht als op Maandagen.
DE RONDE VAN DE MALIEBAAN.
De belangstelling voor de ronde van do
Maliebaan, Dinsdag 6 September a.s., den
nationalcn feestdag, door het Comité voor de
Luisterrijke Viering van 't 40-jarig rcgeerlngsjubileum van H. M. dc Koningin, in samenwerking met de Haagsche Rennersclub Hollandla
georganiseerd,blijkt zeer groot.
Uil alle decien des lands hebben renners ingeschreven, o.a. Hofstede (kampioen van Nederland 1938),'A. Pijnenburg, Demmcnic, Hordijk.
Engel. Roes, Zwartcpoorte. van Gelder, Lodewljks. Houtman, Opdenberg en van der Star.
De burgemeester der residentie, mr S. J. R.
dc Monchy. heeft een fraaie zilveren medaille
beschikbaar gesteld voor den snelsten Haagschen amateur of onafhankelijke.
LUTINE PALACE.
Met Ingang van Vrijdagavond gaat in het
Lutlne Paiacc te Scheveningen de vijfde revue
«n Willy Rosen, getiteld: „Gemisehles Kom,

pott". Ook in deze revue treedt Szoke Szakall
op in een speciale sketch, terwijl voorts Henrlelle Davlds geprolongeerd is. Het seizoen sluit
onherroepelijk op 4 September as.

Dr W. van Bemmelen
79 jaar
DE NATUURKUNDIGE EN DE REIZIGER
Wat wij hier laten volgen is de vrucht van
een onderhoud, dat wij met den zeldzaam vitalen jubilaris mochten hebben, eenlge weken
vóór zijn verjaardag, want we wisten, dat dr v.
Bcmmclcn zljn ?le jaar ging inwijden met een
jaarrels naar dc Alpen, de Toscannsche steden,
Rome. Egypte, Sicilië enz. om. als 't ware een
korte repetitie van zijn werkzaam leven te
houden: dc alpinist, dc kunstzinnige minnaar
van alle schoonc kunsten en van ecnige de beoefenaar ook, dc .-oograaf, de vuleanlst en vooral dc reiziger, die van het zwerven over onze
planeet niet genoeg krijgen kan. HU toonde ons
in den loop van het gesprek een lange lijst van
gedane en nog te ondernemen reizen, waarop
ook het laatste reisdoel is aangegeven met een
berustenden humor
Wij troffen dr v. Bemm-len dan te midden
van zijn vele Oostcrsche schatten, vergaderd
door den „Droomer langs den Nijl". en wij vernamen, dat de Oostersche weefkunst hem verlokte tot het maken van nieuwe ontwerpen,
welke zijn vrouw dan met talent tot uitvoering
brengt

Dr van Bcmmclcn is een gezellig verteller en

hij springt graag van den hak op den tak, omdat deze levenskunstenaar eigenlijk overal, volkomen in Gcncsletlaanschen stijl, poëzie ?n
schoonheid weet te vinden en dc kunst verstaat,

daarin ook anderen te doen deelen.
Daarom zullen we aan dit interessante uurtje
nog vaak terug moeten denken.
Dr v. Bcmmclcn liep de H. B. S. te Leiden
af. kreeg toen van zijn vader les in de oude
talen en deed in 1885 zijn eindexamen gymnasium. Aan dc Leidsche universiteit studeerde
hij sterrckundc, haalde daarin zijn candidaals
en promoveerde in 1893 tot doctor in dc physica
op een dissertatie over: De Isigoncn in de I6e
en 17e eeuw (kompaswaarnemingen der oude
zeevaarders). In 1899 is dit werk opnieuw en
zeer uitgebreid te Batavia uitgegeven. Na zijn
doctoraat werd hij assistent aan het Kon. Ned.
Meteorologisch Instituut, waar hij tot 1898bleef.
In de jaren 1895. 96. 9? deed hij in Zwitser»
land aardmagnctischc waarnemingen. Van 1898-1905 was hij onderdirecteur, van 1905—1920
directeur van het Kon. Magnetisch en Meteorologisch Observatorium te Batavia, onderbroken
d' ,r een tweejarig verlof (1908—1910) in Ne»
derland, welk verlof grootendeels werd doorgelceraarswerkzaamheid op het bebracht in
kende Meisjesinternaat „Het Kopje"!
In Indië werd hard gewerkt, zooals uit het
volgend staatje blijkt: 1903—06 aardmagnetische
opneming van den Archipel, in 1910 gevolgd
door de oprichting van een net van secundaire
waarnemingsstations over den Archipel: in het»
zelfde jaar werd nog een ballonondcrzock naar
de tropo- en stralospheer ingesteld, terwijl de
gebouwen, hot personeel en dc publicaties van
het observatorium belangrijk werden uitgebreid (bij v. B s komst had het observatorium 3
Europeesche en 12 Javaansche krachten In
dienst bij zijn vertrek waren deze cijfers 20 en
35 geworden). In dezen tijd werden nagenoeg
alle vuleanen van Java bezocht en beklommen.
Onder den titel „Naar hooge toppen en diepe
krater»" en „Wonderlijke geschiedenis der stol"
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De verjaardag van de Koningin
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De belde Chr. Oranjeverenigingen „Bijbel en
Oranje" en ..Bijbel. Nederland en Oranje", beleggen ln verband met den verjaardag van
H. M. de Koningin, een Oranje-avond op Dinsdag 30 Aug. as. In de Groote Kerk onder leiding van ds P. Nomcs. Geref. predikant te
Den Haag-West. voorzitter van „Bijbel en
Oranje". De feestrede zal worden uitgesproken
door ds Joh. Meijnen, Gcrcf. predikant te Den
Haag-West, getiteld: „De zegen van het koningschap". Er zal vocale en muzikale opluis-

van den modernen tijd.
L^|^^^^U
top Ininstantinezijnvoortref»
»>) (ÊÈ felijke werking en absolute on»
schadelijkheid op ideale wijze
'~-'\f */^^Qiï& vereenigd.
Doosjes a 12 tabletten 70 et., zakjes a 2 tabletten 15 et.
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FEESTSTEMMING IN DEN HAAGSCHEN
DIERENTUIN.
Men kan in den Haagschen Dierentuin goed
merken, dat de feesten in aantocht zljn. Overdag profileert men van de laatste vacantle»
dagen om deze in den moeien tuin door te
brengen, te genieten van dieren en planten en
natuurlijk vooral om er de kinderen plezier
mee te doen. Verleden Zondag werden er kinderspelen gehouden onder leiding van Cor
Schuring, vooral de zeilwedstrijden hadden veel
succes. Dit is ook de reden waarom op veler
verzoek deze spelen a.s. Zondag nog eenmaal
herhaald worden. Er zal weer gezeild worden
met miniatuurbootjes en Cor Schuring zal voor
nieuwe spelletjes zorgen. Het baden van Belsy
is afgeloopen, tenzij we een tweede hittegolf
krijgen, wat volgens de weerberichten onwaarschijnlijk is. En op Zaterdag en Zondagavond
zal het Bal Chamnelre voor het laatst plaats
vinden, want ook dit festijn viel zeer in den
smaak.
En als men dc stemming der werkelijke feest»
week zou willen afmeten met wat de inluiding
dier feesten in den Dierentuin te zien geeft,
dan behoeft men zich niet ongerust te maken
over het succes.

DE INDISCHE WAGENS IN DEN OPTOCHT.
In de Kunstzaal „Kunst van onzen tijd" Prins
Mauritsplein alhier zullen gedurende 3 dagen
en wel Zondag, Maandag. Dinsdag, 28, 29 en 30
Augustus, voor 't publiek toegankelijk, tentoongesteld worden, de ontwerpen en schetsen,
voor den Indlschen Optocht, Deze stoet, ontworpen en uitgevoerd door den schilder Anton
Molkenboer, zal 't slot vormen van den grooten optocht, die voor H.M. de Koningin zal defileeren op 31 Augustus a.s. en is door talrijke
Haagsche corporaties en vereenigingen samenges'eld. Dit Indisch ensemble, bestaat uit 8000
deelnemers, elf praalwagens, 60 paarden en ook
olifanten. De Rljkseenneid zal worden verbeeld,
door de symbolieke voorstelling van den eersten
wagen, het Rijk. de verbindingen met Indië
door het water (Neptunuswagen), door de
lucht (Icarus-wagen). door de Ether (P.T.T.»
wagen) dan de Pacificatie van.lndis. voorgesteld
door den Vredeswagen; dan volgen de herinneringen aan dc heerlijke Indische bouwwerken
(Boeroe Boedoer), Bali etc. en dc decoratieve
kunst tVishnoe op Garoeda). de Gamelang. de
Wajong. de Sercmpis, de Bedoyas. de Koeda
Kepang, dan de cultures van Indië. Suriname
en Curacao, met een aparte wagen voor de
Petroleum-eultuur die den Aardreus uitbeeld,
omgeven door Kabouters (aardmannetjes).
DE WINST VAN HET G.E.B.
verslag
van het G.E.B. noemt het jaar
Het
1937 bijzonder gunstig. Het winstsaldo ls dan
ook f 541H87Z5 grooter dan geraamd was en
f281.23733 hooger dan in 1938. Het heeft nl.
f 5.870.191.33 bedragen.
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tering zijn.

Het vuurwerk van morgen
Het programma van het vuurwerk dat mor»
genavond kwart voor elf te Scheveningen
wordt afgestoken, luidt als volgt:
1. Opening van het vuurwerk door salvo van
luchlvuurwerk, bestaande ult kanonslagen, co»

bras, luchtslagen. iwermbommen, vuurpijlen
met diverse gekleurde bou«,uel«en, brlllant- en
kunslbomme^ met diverse vuurelleclen.
2. Fraaie verlichting van het terrein door rozet
van chysanteumvuur met schelwitte vonken.
de gouden pyramldle.
3. Groot
beginnende met draaiend lontelnbou«,uet waar»
na door ontbranding van een aantal brlllantfonteinen een groole gouden pyramlde ontslaat.
4. Triplex van magneslumwonderlronten, de deetrische rinkelboomen. beginnende met zonnen
van gekleurd licht, waarna een groot aantal
magnesiumlontelnen
ontbranden
waardoor
groote rlnkclboomen ontstaan.
het gekleurde Gloria5. Gekleurd
beginnende met draaiende rozet van ge»
kleurd licht en stralen van. gekleurd diamantvuur, aan welker uiteinden groote Gloria's ont-

«taan.

6 Mechanisch nummer. Max en Maurlts op de
schommel. In gekleurde dlamantllchtcn.
7. Opstijgen van een groole bououet vuurpijlen,
een menigte gekleurde bououetlen uitwerpende.
S. Gekleurd llchtkogellront. het bloementrophee,
beginnende met draaiende gekleurde zin, plotseling ontbranden een groot aantal Romeinsche
kaarsen,

welke een

menigte gekleurde

bloemen opwerpen, waaronder een
cascade ontslaat.

vuur»

brlllant

9. Opstijgen van een groote bouquet vuurpijlen,

een

menigte gekleurde bouquette» uitwerpende.

10. Groot schlllerfront. de Japansche vilnderrozet.
beginnende met dubbele «ercurlusslaven van
gekleurd licht, waarna een groot aantal schilterlonlelnen en dito zonnen ontbranden.
11. Groot reclamestuk TUNHIAO.
12. Rlectrtscbe diamantwaterval op de Pier. gevormd door een groot aantal magneslumfontelnen welke stroomen van schelwitte vonken
en stralen uitwerpen, een fraaie verlichting om
zich heen werpende.
13. Groole slotdecoratie, beslaande uit de woorden
„Hommage «V lllnlon Interparlementaire" In
blokletlen» van dlamantvuur, omringd door een
brlllantvuurfront. geflankeerd door planton,
molalekvuur en voorts door contra-batterijen
van llomelnsche kaarsen, een menigte gekleurde llclitkogel, over het geheel heenwerpende.

Dit vuurwerk afgewisseld door luchtvuurwerk «I,
vuurpijlen, magneslum-tourblllons, cobra», lucht»

«langen, lucnlkanonnaden, brlllant- en kunstbon»»
men met diverse effecten.

CONCERTJONCKBLETPI.
Het Haagsen Harmonie Orkest, onder leiding
van den heer Henrl Zeldenrust geeft morgen»
avond een concert op het Jonckbloetpleln.

DE MAIL
Dc Indische mail vlo Genua wordt hler mor»
genochtend om 10 uur 7 verwacht en komt
dan in dc tweede bestelling.

DE 492000 OVERSCHREDEN.
In Mcl ls de bevolking met 732 personen
toegenomen, zoodat ze 1 Juni telde 492-300 personen.

is in 1919 een zeer interessante beschrijving
van die avontuurlijke tochten verschenen.
In 1914 gaf hij dc Regenatlas van Java uit
Trots dit eerbiedwaardige staaltje van 'werkzaamheid vond dr v. B. nog tijd voor een
voorzitterschap (1912—20) van de natuurkundige Vcrceniging in Ned.-Indlë en ln 191» voor
het voorzitterschap van het Eerste Geneeskundig en Natuurkundig Congres aldaar.
De terugreis naar Nederland werd in 1920
over dc Vereenigde Staten van Noord-Amerlka
gedaan en het verblijf aldaar gebruikt voor
lezingen over de vulcaantochtcn aan acht .universiteiten!
In Nederland teruggekomen, aanvaardde de
onvermoeide Januari 1922 een lectoraat in de
physische gcographle aan de Universiteit van
Amsterdam. Met groote voldoening ziet v. Bern»
melen terug op dc 23 buitenlandsche excursies
met zijn studenten ondernomen en zijn talrijke
lozingen voor studenten en anderen over vulcancn, Alpen, Stcrrckundc, Meteorologie. Egypte
enz. Men weet met hoeveel liefde en waardeering dc studenten van hun leermeester
afscheid hebben genomen en hoe noode zij hem
hebben losgelaten.
Dat dr v. Bemmelen van 1928—38 voorzitter
van dc Ned. Alpen Verecniging is geweest, van
1937—38 voorzitter van de Pullman Club en
dat hij van 1933— vijf maal Egypte bezocht,
zij voor dc volledigheid nog even meegedeeld.
En tussehenal zijn werkzaamheden door heeft
dc muziek nog steeds zijn liefde en 's winters,
als hij geen bergen kan beklimmen, dan klimt
hij in zijn violonccl voor ontspanning. In Indië
reeds was hij een gezocht ensemblespeler en
nog steeds beoefent hij met voorliefde het
kwartetspel. Ook op het jongste lustrum van
Scmpre Crescendo behoorde hij tot de getrouwen van het orkest en tot degenen, dle
met de studenten kunnen feestvieren.
Vier «erelidmaatschappen werden zijn deel:
van de Schweiz. Nalurforsch. Gesellsebaft. van
dc Royal Mclcorological Society, van de Gesellschaft für Erdkunde te Ziirich en van Sempre
Crescendo te Leiden.
Tijdens zljn verblijf in Indië Is dr van Bernmelen correspondent van de Kon. Academie van
Wetenschappen geweest en hij Is nog correspondeerend lid van d, Verein ftlr Geographle In
Frankfort Zóó heeft de frlssehe. altijd van
nieuwe plannen vervulde zeventigjarige Groot»
Nederland met wetenschap en kunst gediend
en alten, die het voorrecht hadden met hem in
aanraking te konen door zijn kennis en optimisme verkwikt Ongetwijfeld zouden zeer
velen hem op zijn 70cn verjaardag gaarne blijken van hoogachting hebben geschonken., maar
we moeten hun, namens den jubilaris en zijn
vrouw mccdcclcn, dat ze er ntet in konden
een behoorlijken
slagen aan den Nljl
salon te vinden, om te recipleeren en dat ze
daarom van harte, het goede voornemen voor de
daad acccptccrcn!
Wij brengen den zeventigjarige een verren
huldegroet en wachten vol spanning op den
nieuwen Nljldroom
DE MENSCH.
De Redactie van Het Vaderland, die zoo har»
lelijk medeleeft met alles, wat in stad en land
de aandacht trekt en met allen, die getracht
hebben iets te doen voor hun medemensehen.
voor leger of vloot voor wetenschap of kunst
voor kerk of slaat en die wonderbaarlijk
nauwkeurig op de hoogte is van allerlei data
in hun leven, van zilveren en gouden jubilea,
van de jaardagen der sexagenaril en septua»
genarii. heeft natuurlijk ook den dag ontdekt,
waarop dr van Bemmelen 70 jaar zal worden.
Zij beeft meer gedaan.

Zij heeft een van haar medewerkers op verkenning uitgezonden en den jubilaris laten
interviewen over allerlei blzonderheden uit zijn
leven.
Het verslag van dit onderhoud vinden wlj
hierboven weergegeven. Het ls een aaneen»
schakeling van data en gebeurtenissen, van
eerelllels en werkkringen, die duidelijk maken
wat de jubileeronde Doctor in zijn lange leven
en hier en in Indië op maatschappelijk en
wetenschappelijk gebied heeft gepresteerd.
De Redactie mist evenwel in dit alles nog
lels, mogelijk het voornaamste.... den mensen.
Daar wordt wel gesproken van „den vllalen
jubilaris" en „den geliefden leermeester".
maar deze denominaties betreffen nog maar
den buitenkant van zijn persoonlijkheid. Men
wil iets hebben over zijn diepste wezen, zljn
karakter, zijn overtuiging, en zoo heeft men
mij aangezocht, daarover een enkel woord to
zeggen.
Dr van Bcmmclcn ls van een diepe gecompliceerde natuur. Bij de eerste kennismaking
krijgt men den indruk van een vroolljken.
jovlalen, lnleressanlen geleerde, dle mot on»
begrijpelijk gemak de Ingewikkeldste problemen effleureert, doch dle er, als een vlinder
over de bloemen, lachend overheen wipt, van
een gids, die niet alleen de stelle bergpaden
kent in de Alpen, doch die door allerlei werelden van wetenschap den belangstellende den
weg weet te wijzen, die jongleert met passer
en Ilneaal, met compas en sextant, met land»
kaart en reisjournaal, doch blj nadere kennismaking leert men een geheel anderen man
kennen: een zoeker, een idealist, een mysticus.
Hij is In één woord geslagen door het mysterie.
HU is de tegenhanger van Maelerllnek.
Maetcrlinck ls begonnen als mysticus en Is
geëindigd als rationalist Hij zegt in dat diep
tragische boek „Avant le grand Silence" pag.
35 en 36: „Dans la jeunesse, toutes les sen«atlons tous les sentlmentes, toutes les pensees,
pénélrent dans Ie subconsclent, s'y accllmalent,
s'y développenl, prennent part a la vle. Dans
la vlelllesse, Ie subeonselent se sclerose comme
Ie corps et devlent Impermeable. H ne reste
que I'intelligence gul ne se nourrlt que de sa
propre substanee; et tout s'atrophle, se desseche et meurt peu a peu".
Een weemoedige belijdenis.
De groole dichter is begonnen met het geloot
en hlj eindigt bij het gezonde verstand.
Dr van Bemmelen heeft een geheel andere
evolutie doorgemaakt. Hlj ls begonnen met het
exacte onderzoek, doch daar hij overal stuitte
op het mysterie, Is hij geworden lot mysticus.
Dit is geen hypothese.
Dit is met dc stukken te bewijzen ult da
ethische en litteraire studies, die dr van Bern»
melen heeft laten verschijnen, toen dc middag»
hoogte van zijn leven reeds was bereikt
De titels van deze werken zeggen reeds ge»
neeg. Zij zijn: „De Wonderlijke geschiedenissen
van de Slof" (1920), „Miraculeuze Verhalen"
(1924). „Phanlasmen" (1929). „Brieven aan een
Onbekende" (1931) en „Nachten met Hult"

Potenbak erskunsotpde Damesbeurs
Chris Lanooy demonstreert.
De directie van de Dameskroniek zal op de
door haar te organiseeren beurs van 9 lot en
met 18 September in den Dierentuin, trachten
een volledig beeld te geven van alle takken
van handwerk, nijverheid en industrie die voor
de vrouw leerzaam en interessant zijn.
Het publiek zal het waardeeren, dat de
meester-pottenbakker, Chris Lanooy zich bereid heeft verklaard, gedurende tien dagen,
zoowel 's middags als 's avonds, te demonstreeren.
Voor dit doel wordt op de galerij een speciaal podium gebouwd. ledereen zal zoodoende
de gelegenheid hebben, zijn verrichtingen gemakkelijk te volgen. Niet alleen aanschouwelijk, maar ook mondeling zal Lanooy zljn
werk toelichten en iedere belangstellende
vraffg beantwoorden.
Voor de jongeren betcekent dit een uitzonderlijke gelegenheid om iets te leercn van het
oude ambacht der pottenbakkerlj. Voor dc
ouderen, die genieten van de sehoone pullen
en kannen in etalages en woningen is het
interessant te zien, welken weg deze afleggen
alvorens zij dc plaats hunner bestemming
hebben bereikt.
ORANJE-CONCERT
Ter herdenking van het 40-jarig regeringsjubileum van H.M. dc Koningin wordt Dinsdagavond 30 Augustus door het Chr. Gem. Koor
„Dient den Heere met Blijdschap" in de Prinses
Julianakerk aan den Nieboerwog een Oranjeconcert gegeven, met medewerking van dc
Geref. Zangvereeniging „Looft den Heere" te
's-Gravenzande en het Chr. Gem. Koor „Soli
deo Gloria" te 's-Gravenhage, dlr. Wilhelm
Harlsuykvr. Voorts Jo de Frenne, sopraan, J.
H. Jansen, bariton, D. G. de Voogd, declamator en aan den vleugel Mart. Voorberg. Als
spreker zal de heer ds H. Stolk uit Scheveningen het woord voeren.

DE WONINGMARKT.
In Juni is de bruto woningvoorraad gestegen
met 190 t.w. door particulieren bouw met 122,
herbouw 5, verbouw 34 en splitsing 29. Tengevolge van verbouw zijn 40 en door samenvoeging nog eens 40 woningen vervallen, zoodal
de netto vermeerdering 110 heeft bedragen.
Dientengevolge bedroeg de woningvoorraad op
1 Jull jl. 137547 woningen.
Dien datum waren er 1725 ln aanbouw, t.w.
181 gemeente-, 29 verecnigings-, 1508 particuliere en 7 overheldswoningen.

—

Uit Londen ontving de dansleeraar Torn
van Erp bericht, dat hij. geslaagd is. voor het
examen van „Assoclate" of the Imperial Society of Teachers of Dancing, afdeeling Engelsche stijl moderne dansen.
Hierdoor is hij dc ecnige danslccraar in den
Haag geworden, die gerechtigd is, dezen titel
te dragen.

De redder nu in nood.

Gistermiddag is de 4-jarige Th. v. d. D. ult
de Frans Halsstraat in het water van de Veenendaalkade geraakt. Hij werd gered door den
31-jarigen C. J. Sloop uit de Wesselstraat. die
zich daartoe gekleed te water begaf, waarbij
hij tevens zijn eenige eostuum heeft bedorven.

DE BUIT WAS GERING.
Tijdens de afwezigheid der bewoners heeft
men zich door het overklimmen van een schutting en het openen van een niet afgesloten raam
den toegang verschaft tot een woning in de
Trlpstraat. Ontvreemd werden twee porternon»
naies met een totaal-inhoud van fB..
WINKELDIEVEGGE.
Aangehouden is een 19-jarlg te Amsterdam
woonachtig dienstmeisje, die in het magazijn
„De Bijenkorf". Wagenstraat, op heeterdaad
werd betrapt, terwijl zij een damestasch inhoudende circa 13.— aan geld en een gouden
damespolshorloge stal, terwijl zij zich aldaar
eveneens een paar dameskousen had toegeëigend.

DIEFSTALLEN.
Een bewoonster van de Emmaslraat deed aangifte, dat in de „Hcma", Vlamingstraat, haar
portemonnale inhoudende pl.m. f 2HO. Is gerold.
Een garagehouder van de Schedeldoekshaven
deed aangifte van diefstal van een autoband.
Een bewoner van de Prins Mauritslaan «deed
aangifte van diefstal van een gouden ring.
MEISJE GEWOND.
In het Roode Kruis ziekenhuis, waarheen zij
door den GGD. was vervoerd, is verbonden
het 5-jarige meisje J. F., uit de Jasmijnstraat,
die op het strand ter hoogte van den Vuur»
toren tijdens bet spelen in prikkeldraad was
gevallen, waardoor zij het rechterbeentje ver»
wond had. Na verbonden te zljn. ls zlj naar huls
gebracht.

ARBEIDSONGEVAL.
Gistermiddag Is in een papierfabriek aan den
Rijswijkscheweg de 28-jarige mejuffrouw E. K,
uit de Ussclincxslraat bij het verrichten van
werkzaamheden met den rechter wijsvinger
bekneld tusschen een persmachine, tengevolge
waarvan de vinger werd plat gedrukt. Na verbonden te zljn in het ziekenhuis aan den Zuid»
wal kon zlj naar huls gaan.
BRANDJES.
In perceel Amstelstraat 18 ontstond brand
door het In brand vliegen van een petroleum»
vergasser. De bewoners slaagden erin het vuur
met emmers water te blusschcn, zoodat slechts
de keuken eenlge verfschade kreeg. De uitgerukte motorspuit Rijswijkscheweg behoefde
geen dienst to doen.
■'..
Ook In perceel Swammerdamst«atBs'vloog
een pelroleumloeslel in brand, dat door buren
met emmers water werd gebluscht. Ook hler
behoefde de motorspuit Rijswijkscheweg, die te
hulp was gesneld, geen dienst te doen.

....

gebracht

De commissaris van politie van den Ju»
stitleelen Dienst C alhier verzoekt hun, dle ge-

tuige van deze aanrijding waren, zich tot het
geven van inlichtingen ten spoedigste te willen
vervoegen aan zijn bureau aan de Javastraat
18 alhier.
KINDJE VERDWAALD.
Gistermiddag werd door een surveilleerend
agent van politie op den Strandweg een tweejarig meisje aangetroffen, dat verdwaald was.
Het bleek dat dc kleine met een zusje en vA
andere meisjes naar het strand was gegaan,
onder hoede van een 10-jarig meisje. De kleine
werd eerst des avonds om 9 uur door de
moeder afgehaald.

■

In deze werken, dle tallooze studies bevatten
over de meest ulleenloopende onderwerpen, stuit
men steeds op het mysterie, het mysterie
van het leven, het mysterie van het getal, het
mysterie van den dood, het mysterie van het
blijvende te midden van alles, wat verandert
en het mysterie in de leiding van het leven,
waar één enkele draad, gevlochten door het
stramien van een onzichtbaar goddelijk weel»
getouw, een wonderlijke wending kan geven
aan bet lot en dood of leven kan beteekenen.

Jongetje te water

WIE ZAG DIE AANRIJDING?
Op Maandag 22 Augustus j.L te ongeveer
17.30 uur had op den Bezuldenhoutscheweg bij
de 2e v. d. Bosehstraat alhier een aanrijding
plaats tusschen een wlelrljder en een blokband
taxi. De wlelrljder bekwam een kneuzing aan
zijn linkerbeen en werd door den Geneeskundigen dienst naar het Ziekenhuis Zuidwal over»

—

(1934).

De kinderverlamming
vergelijking tot andere plaatsen in on»
land, waarover men de laatste dagen berichten
heeft kunnen lezen, valt het aantal gevallen
van kinderverlamming hier ter stede nog al
mee. In Scheveningen zljn bij don GGD. 8 ge»
vallen geregistreerd en in Den Haag 2 of 3. In
totaal dus een niet onrustbarend aantal, zoodat
dan ook voor het nemen van bijzondere maatregelen geen aanleiding bestaat.

In

Dr W. VAN ve»1»fel<1?»
(Foto Ton Blom, Den Haag)

Het gaat niet aan deze gedachte in bizonder»
heden in een korte schets, als dit artikel sleehls
wil zijn, uit te werken. Maar men leze deze
merkwaardige diepzinnige dikwijls fijn-gestyleerde dichterlijk-aangevoelde opstellen. Dr van
Bemmelen is in deze studies zijn tijd vooruit
geweest. Het thema, waarop hij steeds weer
terug komt, is: „geest is slof. slof Is geest". De
stof schijnt niets anders te zijn dan de uit»
strarlng van den eeuwigen Geest. Lees ln
„Phantasmen" de hoofdstukken „De Beiaardier"
het is steeds weer hetzelfde,
of „Golven".
altijd terugkeerend refrein: „De wereld is dc
openbaring van den Geest".
Het is jammer, dat dr van Bcmmclcn deze
overtuiging heeft uitgesproken in een vorm, die
niet altijd duidelijk en menigmaal veel te fantastisch is en die daardoor niet die belangstel»
ling heeft gevonden, die zij waard ls. Dlt is dan
ook zijn groole verdriet Deze tekortkoming in
den vorm doet echter niets af aan de waarde
van den inhoud. Hot Is een stralende wereld
van wonderen, waarin hlj zelf zoo gaarne verkeert en waar hij anderen zoo gaarne binnen
leidt. En.
wat hij reeds jaren geleden heeft
uitgesproken, wordt thans door de modernste onderzoekingen bevestigd. De studie
„Geest en Stof"
van dr T. van Lohuizen in
ls niets anders dan de uitwer„Synthese"
king van gedachten, door dr Van Bemmelen
reeds jaren geleden uitgesproken. Hun belder
conclusie is: „Het mysterie blijft.... en al zal
de moderne wetenschap het diepste wezen van
den Kosmos vermoedelijk nooit kunnen doorgronden, toch zal de mensch bij het doorvorschen van zijn wonderen komen tot hot besef,
dat de onlsloffelijklng van de materie voert
tot de gedachte: Alles is geest en tot de Johan»
nelisehe uitspraak: „God is geest en wie Hem
aanbidden moeten Hem aanbidden in geest en
In waarheid".
Het ls de eer van dr van Bemmelen dlt licht
gediend le hebben en daarvan te hebben willen
getuigen.
Wij zljn hem dankbaar en verheugen ons. dat
hlj dezen dag mag beleven. Wij wenschen hem
nog toe vele jaren.
O. Hulsman.
Drempt 1938.

—

—

—

—

GEREEDSCHAP OP HET HOOFD.
Bij het aanbrengen van de' feestverlichting
op den hoek van de Prineessegracht en het
Korte Voorhout, heeft gistermiddag een werkman een Engelschen sleutel laten vallen. Deze
kwam terecht op het hoofd van zijn collega,
den 27-jarlgen H. F. uit de Ussellcxstraat Deze
kreeg een zoodanige verwonding aan het hoofd,
dat hij door den GGD. naar het Ziekenhuis
Zuldwal moest worden vervoerd, vanwaar hlj
na te zijn verbonden, naar huls kon gaan.
HUISELIJKE TWIST.
Gisteravond omstreeks negen uur, ontstond ln
een perceel aan het Westeinde ruzie tusschen
een echtpaar. De vrouw zag kans den man bulten het huls te krijgen, waarop zij de deur sloot
Eenmaal bulten, riep de man met luider stem.
en onder groote hilariteit van de buurt: „Wie
Is hier de baas?" waarop hij een ruit in sloeg.
De politie moest er bij te pas komen om man
en vrouw te kalmeeren.
SLECHT GESTUWD.
Op den hoek van de Zuiderparklaan en de
Soestdljkschekade reed gistermiddag om 5 uur
een vrachtauto, waarvan op een gegeven moment niet minder dan 16 kratten met ledige
flessehen af vielen. Op straat was het een zoo»
danige ravage van glasscherven, dat de Reinigingsdienst er aan te pas moest komen, om
de zaak op te ruimen. Tegen den chauffeur Is
procesverbaal opgemaakt

UIT LOOSDUINEN.
HET DEFILE.
De secretaris van het Oranjc-Comlté alhier
bericht ons dat de mededeeling. dat alle par»
ticulieren kaarten voor bet défilé dat 31 Augustus zal plaats hebben, aan het secretariaat van
het OranjeComité zouden kunnen bekomen, op
een misverstand berust.
Alleen zij die lid -ijn van een vereeniging of
organisatie, die sympathiseert met het doel en
streven van het Haagsche Comité voor Volksfeesten, kunnen en mogen In vereenlgingsve"

band hieraan deelnemen.

HET VADERLAND

Beursoverzicht

Teraardebestel ingM. Smeulers

—

Ontzer groole belangstelling ls heden In den
namiddag op de Algemeene Begraafplaats ter
kalmenhandel.
Een vaste markt bij
ruste gelegd het stoffelijk overschot van den
chewaarden
boven
Nieuw
Amerikaans
heer M. Smeulers, directeur van Th. Smeulers'
p
ariteit.
Nederlandsehe
StaatsYorksche
Aannemersbedrijf en Baggcrmij alhier en res.
weinlg
Prolongatie
veranderd.
kapitein der intendance.
fondsen
pct.
In den stoet kwamen o.a. mede de bestuurs½
leden van den Aannemersbond; een aparte
Hoewel de handel op de Amsterdamsche efbloemenwagen volgde de rouwauto.
aanwezig
Op de begraafplaats waren o.a.
de fectenbeurs heden een kalm karakter droeg en
bestuursleden van Centraal Baggerbedrijf de de omzetten op zich zelf beschouwd nog klein
heeren G. L. van Hattum, mede als afgevaariets meer om dan de laatdigde van de afd. Gorkum, A. Volker, E. D. Ka» waren, ging er. toch
geval
was.
De stemming was veel
dagen
ste
het
lis en H. T. den Breejen. het dagelljksch bestuur
van den N.A.P.8., vertegenwoordigd door den verbeterd en kon voor diverse fondsensoorten
heer H. A. Looyen en den heer J. A. Sterkenbepaald vast worden genoemd. De aanleldende
burg. bestuursleden van de afd.' Gorkum, J. Ph.
oorzaak moest klaarblijkelijk worden gezocht
Reeser, namens de Aannemersver. de Nijverheld; kapitein L. J. Uijtcndaal, voorzitter van in het krachtig herstel in Wallstreet
de Vereeniging van res. officieren van speciale
De Amerikaansehe waarden trokken hiervan
diensten bij de intendance; majoor M. J. v. d. in de eerste plaats profijt. Voor de staalaandee»
Boon en kapitein J. J. Vcthakc als vertegendiverse
woordigers van het dienstvak der intendance, len, Anaconda's. General Motors en
belangstelling
spoorwegshares
werd
wat
meer
de kapiteins A. C 'Schoor, J. A. v. Boven, A.
Peters. G. P. van Gelder en J. de Melker.
aan den dag gelegd. De tendens was gedeciNog bewezen de laatste eer het personeel der deerd vast Nlet alleen bestond eenige vraag
firma, ir van Tiel. H. J. de Vries, hoofdambtevan de zijde van het publiek, doch ook voor
naar Rijkswaterstaat, M. Goudriaan. de uitvoerders de Klljn, Verburg. Geelhoed. Huibrecht en Londensche rekening werd materiaal ult de
bijna alMooyman, J. A. Hooykaas uit Rotterdam. W. markt genomen. Het gevolg was, datpariteiten
gemeen
boven
de
Nieuw-Vorksehe
Schieveem,
H.
Broeklanv. d. Linden namens
der. procuratiehouder Ned. Hypotheekbank te werd gehandeld. Ook Public Milities, welke
Veendam, J. Laan, oud-hoofdopzichter Rolt. 'den laatsten tijd nog al eens gedrukt In de
Havenbedrijf, P. H. Ottervanger, directeur N.V. markt hadden gelegen, waren beter gedisponeerd hoewel de affaire ln deze fondsen be»
Braat, afgevaardigden van het glazenwassehersveiligheldsbedrljf voorheen Hlekendorff. G. J. perkt was.
Op de locale markt trokken de rubberaandeeSchras, directeur Rotterdamsche Middenstandslen de attentie door een flinke koersverheffing.
bonds, N.V. v. Kootcns Ijzerconstructie te Rotverscheidene pro»
terdam, H. W. v. d. Kolk namens D. Hudlg en Amsterdam Rubbers werden
meeste
minder couDe
hooger afgedaan.
Co. v. d. Graaf en Koelmans Bergingsbedrijf. centensoorten
verhoogd
op
een
niveau
kwamen
rante
J. Smit uit Papendrccht en vele anderen.
te liggen. Beschouwingen omtrent de positie
De broer, de heer W. Smeulers heeft naberichten omtrent de
mens het bedrijf dank gebracht voor den arbeid, van de rubbermarkt envoorraadpositie
ln de
belangrijk verbeterde
door den ontslapene in het belang daarvan verspeelden hierbij naar hel
Vereenigde
aangename
samenwerking
richt en voor de
scheen een rol.
twintig jaar lang.
In tabakken ging zoo goed als niets om. Oude
Ir J. J. van der Wal heeft uit naam van
Deli's
en Scncmbah's trokken een kleinigheid
het hoofdbestuur van den Ned. Aannemersbond
aan.
en van do afd. Den Haag, waarvan de overVoor suikeraandcelen bestond sleehls matige
ledene sedert kort bestuurslid was, zijn rust en
belangstelling,
doch zij trokken toch ook prozijn
geprezen
alsmede
zuivere
bezonkenheid
menschelljkheid en ln verhouding tot het fijt van de algemeen verbeterde beursstemming en het beste voorbeeld hiervan werd gezakenleven zijn groole oprechtheid en onkreukbaarheid. Hij was een sieraad van den aan» geven door H. V. A.'s die een zestal procenten
nemersstand en het voltallige bestuur heeft naar boven gingen.
De lndustrieelen werden op kleine schaal
hem daarom een laatsten groet willen brengen.
verhandeld.
De aandeelen Philips verkeerden
Hij zal bij den Bond in de herinnering blijven
na
de kleine inzinking die zich gisin
herstel,
voortleven.
'
Nadat namens het personeel de overledene teren voltrok. Unilevers waren prijshoudend.
Aku's werden wederom iets hooger afgedaan.
als een goed en rechtvaardig directeur was geOok de Amcrikaansche kunstzljdeaandeelen
prezen en nadat enkele vrienden treffende woorgoed van toon, hoewel de affaire niet
hebben
waren
gesproken,
den van afscheid hadden
allep bloemen op de kist gestrooid; waarna de omvangrijk was.
broer voor de deelneming heeft bedankt
De petrolcummarkt was stil. Koninklijke liepen een paar punten naar boven. Ook de Amerikaansche soorten waren goed prijshoudend
DE BADEN
ondanks de berichten omtrent dc verlaging van
Bij het Gemeentelijk Volkszeebad Scheveninruwe olieprijzen in de Vcreenigde Staten el»
gen zijn gisteren 1415 baden en hedenmiddag dc stijging van dc voorraden aldaar.
tot half vier 1302 baden genomen.
De scheepvaartmarkt lag bijna geheel verlaten en daarbij was de stemming aan den
UITVOORBURG zwaren kant.
De beleggingsafdeling was stil. Nederl.
staatspapleren
bleven meerendeels gemakkelijk
VEREENIGING „ORANJE KWARTIER".
op peil.
Ter gelegenheid van het regeerlngsjublleum
Fransche fondsen waren prijshoudend.
van 11. M. de Koningin zal de Vereeniging
Prolongatie 'H pet
„Oranje Kwartier" in de feestweek van 31 Aug.
tot en met 6 September verschillende feestelijkDe valuta-markt
heden organiseeren.
In den toestand op de wisselmarkt komt niet
Op 31 Augustus heeft er een vllegerwedstrljd
veel verandering maar in aanmerking dient
plaats voor jongens van de leden van 5 t/m»
te worden dat de wisselkoers-egali13 jaar; op Zaterdag 3 September ringsteken genomen
satiefondsen'
er 'steeds voor waken dat de
op
ringtandem
en
daarna
met hindernissen
diverse
deviezen
niet uit den band springen.
steken mot hindernissen op rijwiel voor Jong»ns
Desniettemin blijft het Britsche pond een nel»
en meisjes van 14 tot en met 19 jaar.
ging tot achteruitgaan aan den dag leggen;
Op Maandag 5 September zal van 8.30 uur af
werd voornamelijk
gehandeld
de Harmoniekapel «Forum Hadriani" een groot hedenmorgen
tegen 8.92, op welken prijs het Nederlandsche
concert geven op het feestelijk verlichte egalisatiefonds bereid was materiaal op
te
Julianaplcin, terwijl op Dinsdag 6 September
doch deze bereidwilligheid gaf in zooverschillende kinderspelen gehouden zullen nemen,
steun dat ook in de open markt
worden voor dc kinderen van de leden van 5 verre reeds
prijs
dezen
werd geboden, zoodat het fonds,
tot en met 13 jaar en des middags een gecostuvoor
zoover
kon worden nagegaan, weinig of
voetbalwedstrijd
meerde
tusschen „Westeindd
geen
kreeg toegewezen.
materiaal
Kwartier" en „Oranje Kwartier".
lagen vrijwel onbeDe
Amcrikaansche
De vliegerwedstrijd, kinderspelen en de ge* wogen in de markt dollars
en
golden
1.8211
coslumeerde voetbalwedstrijd hebben plaats op Voor Fransche francs was deomstreeks
stemming
verhet eerste voetbalveld op de Loolaani de wedbeterd en dit hield gelijken tred met dc waarstrijden op tandem en rijwielen zullen gehouden deering
van de politieke situatie in Frankrijk;
worden in dc Emmastraat
voornamelijk werd gehandeld tegen prijzen
loopende van 450% tot 5.00%. Dc verbeterde
tendens voor de Fransche munteenheid kwam
INDISCH BEZOEK AAN ROTTERDAM.
ook goed tot uitdrukking in het kleiner worVandaag heeft de Sultan van Ponllanak. den van het disagio voor termljnfrancs, dat
Sjarif Mohamad Alkadri. vergezeld van zijn hedenmorgen circa 4 et voor I maand en 12
echlgenoote Maharaloe Seberang Negare. zijn et voor drie maanden bedroeg. Belga's waren
zoon. Pangeran Adipati Anoem Sri Maharadja 30.82 il 30.88 met een disagio voor termijnen zijn secretaris Pangeran Kesoema Joeda, belga's van ongeveer 8 et voor 1 maand en 41
een rondvaart door de Rotterdamsehe haven et voor drie maanden. Zwltsersehe francs
gemaakt
waren 4137 a 4151. Dullsche marken 43.25 a
De Sultan en zijn gevolg waren te half tien 43-10. De Scandinavische deviezen waren niet
aan boord van de Prinsenplaat gegaan en te
noemenswaardig veranderd.
twaalf uur weer terug bij de Koninklijke
Roel- en Zeilvereeniging De Maas.
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AVONDBLAD A

LAATSTE BERICHTEN
Het congres
der Interparlementaire Unie
Noenmaal aangeboden door het
gemeentebestuur van Amsterdam

Tijdens een excursie naar Amsterdam heeft
het gemeentebestuur van Amsterdam den deel»
nemers aan het te 's-Gravenhage gehouden
congres der Interparlementaire Unie een noen»
maal aangeboden in het Apollo paviljoen.
Bij dezen maaltijd heeft dc burgemeester
van Amsterdam dr W. de Vlugt een tafelrede
gehouden waarin hlj er aan herinnerde, dat
toen een halve eeuw geleden William RandalCremers en Frédérle Passy het Initiatief
namen, waaruit de Unlon Parlementaire werd
geboren, dlt initiatief uitging van de verwachting, dat de leden van de verschillende parlemeuten tezamen In het belang van den vrede
en de internationale samenwerking vruchtbaren
arbeid zouden kunnen verrichten.
De stichting van de Union getuigde van optimisme en aan deze geesteshouding is de Unlon
Parlementaire trouw gebleven. Zij heeft niet
versaagd, zij is op de bres blijven staan, om
de kostbare goederen, vrede en rechtszekerheid
ln het verkeer tusschen de volkeren te verdedigen. Zij heeft haar stem laten hooren en
telkens en telkens op het aambeeld goh- .»erd,
dat de internationale samenleving slechts bij
een vreedzame oplossing van geschillen is gebaat. Hier staan de volkeren niet gc^eheide..
tegenover elkander, hier zij.» c?? grenze- weggevallen, hler ls een gezelschap bijeen, waarvan de leden in goede harmonie met elkander
discussieeren over de vraagstukken, welke hun
ter harte gaan.
Gij vormt met elkander geen wereldparlement. Gij kunt geen besluiten nemen, welke
rechtskracht hebben. Maar wel hebt gij allen
het hartstochtelijk verlangen, om mede te
werken aan den opbouw van «en wereld, waar
niet het geweld, maar het recht beslist. Gij
getuigt hiervan opnieuw In Nederland, waar
Grotlus de grondslagen voor het volkenrecht
wetenschappelijk ontwikkelde» in 's Gravenhage,
waar de eerste vredesconferenlle plaats vond,
het Internationale Hof voor Arbitrage Is gezeteld en zoo vele Internationale congressen
voor de codificatie van Internationaal privaatrecht werden gehouden.
Uw congres beleekent een opnieuw getuigen
voor den vrede. Gij doet dit in een tijd, waarin
de bewapeningswedloop met vernieuwde woede
Is ingezet, in een tijd, waarin de oude, misleidende leuze: „Zoo gij den vrede wilt, bereidt
u ten oorlog", opnieuw tot een richtsnoer voor
vele staatslieden schijnt te zijn geworden.
Men moet zich soms afvragen of de tijden
van het oude Rome zijn teruggekeerd, toen alle
volkeren, die niet tot den Romeinschen stam
behoorden, als barbaren werden bestempeld.
Ook thans ervaren wij in vele kringen een overwaardeering van het nationale, een neiging, om
'de eigenschappen van het volk. waartoe men
behoort, boven die van andere te stellen. Uw
union „keert zich tegen deze uitwassen. Zij
verschillende volkeren
beseft!dal op onze aarde
leven met een eigen cultuur, niet naast elkander,
maar tot aanvulling van elkanders krachten.
Gij laat hier uw slem hoeren. De Unlon Interparlementaire Is uw klankbord. Moge uw stem
in de parlementen^ waarin gij zitting hebt, weer»
klank en gezag vinden, een gezag, dat mede
wordt gedragen door het bewustzijn, dat gij een
idee vertegenwoordigt, welke in de Interparlementaire Unie leeft.
De rede van burgemeester Dc Vlugt werd
beantwoord door den voorzitter van het congres,
graaf Garlon de Wiart, dle dankte voor dc
vriendelijke ontvangst en zijn bewondering uitsprak voor het gevoel voor rechtvaardigheid
en schoonheid van het Nederlandsche volk. Hij
was er van overtuigd, zoo zeide hij, dat dc deelnemers aan dit congres veel schoonc herinneringen zouden meenemen.
Dit land kan trolsch zijn op zijn verleden en
op zijn filosofen, juristen, schilders, dichters
en architecten, die zooveel hebben bijgedragen
aan dc mensehelijke beschaving, het is een verheven gevoel te zien hoe hier het volk in al zijn
schakcerlngen vereenigd staal met een devote
aanhankelijkheid rondom hel Vorstenhuis. Dit
alles en dc liefde voor den arbeid, voor orde
en discipline, dc krach: die lot uiting komt in
de machtige openbare werken die men In dit
land heeft bewonderd, vervullen dc bezoekers
met eerbied en bewondering, terwijl men daarnaast getroffen is door den eenvoud en hartelijkheid van de ontvangst die den congresdeelnemers overal ten deel viel, ook hier in AmsterBOEDAPEST.
dam. Met woorden van dank aan he! gemeenteEen afbetaling in Nederlandsen geld.
bestuur en aan den burgemeester besloot spr.
Openingskoersen van heden, medegedeeld door
zijn met lulde instemming begroete rede.
«aar wij van bevoegde zijde vernemen zal aan de
Dc maaltijd die in de groote zaal van de
Louis
voormalige obilgallehoudei, der
Xorlln «n
alhier:
«cdl»
Slotk.
bijgewoond
corum voorgesteld worden genoegen te nemen me»
24 Aug. 23 Aug. Apollohal werd gehouden, werd
bijna alle wethouders en door den ge«en afbetaling van hun vordering met 10 pet in
door
V. S. Steel
61%— 59%
lVederlandsch geld op grond van de (e Boedapest
meentesecretaris mr S. J. van Lier.
38
Atchlson Topeka
37%
plaats gehad hebbende onderhandelingen.
Tijdens den maaltijd werd onder applaus
Smelting
American
50% 48%
Alvorens echter tot uilbetaling kan worden over»
medegedeeld,
dat twee van de bij het autoBaltimore and Ohlo
8% 8%
gegaan, zullen ecnige formaliteiten moeten worden
ongeval
op
weg
naar Amsterdam geblesseerden
Steel
Nethlehem
61
60%
vervuld en de obllgallehouder, tot een vergadering
Copper
Anaconda
33
reeds
weer
naar
den Haag konden vertrekken,
35%
worden opgeroepen ter aanvaarding van een des»
20
New
Vork
Central
terwijl
18%
de
die met een verband om het
derde,
betreffend voorstel, hetgeen nog eenigen tijd in
50
Genera! Motors
49%
hoofd nog aan den maaltijd verscheen, met
beslag zal nemen.
Chrysler Corp
76% 75%
hartelijk applaus werd begroet
Kennecott Copper
41% 41%
Dc deelnemers hebben, alvorens zich naar de
49
«onlgomery iVard
48%
Apollonal
te begeven met de autobussen,
GEERTRUIDENBERG 725 JAAR STAD.
Bepublic Steel
19% 18%
zij
gekomen zijn onder leiding van gidwaarin
20
Soulhern Pacific
19%
Vertegenwoordiger van H.M. de Koningin.
sen van den Studenteniniiehtingendicnst de
Nouglas Alrcralt
49%—% 49%
nieuwe wijken van Amsterdam Zuid en West,
H.M. dc Koningin zal zich bij de feesten,
Neelrlc Bond «i Share
7% 7»»
Cons. «dlson
alsmede bet Olympisch Stadion bezichtigd.
welke gegeven worden ter gelegenheid van het
28% 27%
Genera] Elcclrlc
43
42%
Na afloop van den maaltijd vertrok het ge»
725-jarlg bestaan van de stad Geertruldenberg,
Great IVorlhe-n prel.
23
22%
zelschap via Volendam naar Alkmaar. Bergen
op Zaterdag 27 Augus.us doen vertegenwoorIntern. «ickel
50% 50%
en Bergen aan Zee, om tegen negen uur vandigen door haar kamerheer in buitengewonen
21
North American Cy
20%
avond naar den Haag terug te koeren, waar
Tuyll
S.
J.
baron
van
Pennsylvanla
van
dienst.
Serooskerken
21% 20%
een souper wacht in kasteel Oud-V/assenaar.
U.
S.
Rubber
van Heeze en Leende.
47% 46%
14
Southern Nallway
13%
Shell Unlon OU
16% 16%
Tidevvater Al,. OU
131. 13%
VEREENIGING VAN GERECHTSBURGERLIJKE «^AIIB
Vnlted Aireralt
27% 27%
DEURWAARDERS
Augustus.
waterwork,
24
American
10% 10%
Oil
Contlnental
23%
33%
algemeene
In de
vergadering van de verecBEVALLEN: 5. vnn 101. geboren
Celanese Corp
22% 25%
niging van gerechtsdeurwaarders is tot voorMaan, z. C. M. Timmcrs, geboren
Ohlo
Chesapeake and
31% 30%
zitter benoemd de heer B. Bcrkcl, deurwaarSnijder, d.
E. J. M. Stnrrenburg,
Canadian Paclflc
6% 6%
geb. van Sehaik, d.
L. E. Engelder te Rotterdam.
Cltlé, Service
8% 8
man. geb. van Batenburg, z.
B.
Goodyear
29% 22% *
"
Smolders, geb. Slootweg, d. M. E.
«Id^-ontlnenlal Oil
18% 18%
13
Northern Paelfie
C. Dijkstra, geb. Briaire, z. D. F.
12%
AMERNSAANSCHE GOEDERENMARKT
Katlonal Oalry
14
Geradts, geb. Mnsclnnd, d.
13%
J. A.
Openingskoersen van heden, medegedeeld door
Radio Corp
7% 7%
J. W. Fiolet. geb. Quicfc. d. Ch. E.
Louis llorljn en Co., alhier:
Arnerlean
Tel. Sc Tel
145% 144%
geb.
Nieuw Vork. 24 Augustus,
Fnrkns,
Coben. z. O. K. EinCommonwealU» «i Southern
1% 1%
Sept. 8.14.' Oct. 823. Dee. 831.
««toen.
geb.
z.
J.
E.
Dekker,
Jüttncr.
leid.
Standard Brand,
7% 7%
(nieuw contract: Sepl. 0.1»2>z. Maart 1.03,
Suiker
gcb. van der Spek, 5.
A. Arkes,
Socony Vacuüm
14% 14%
geb. Kuiper, d. L. Dun. «eb. Bui,,
«el 1.06.
Cacao. Sept. 517. Oe». 5X3, Dcc. 5.34.
d. » M. Vissers, geb. Batenburg, d.
Rubber: Sept. 16.70. Oei. 16.73, Dee. 1680.
Koersen van edele metalen.
X. Rokhorst. «rcb. Gobels. z.
(Noteering van H. Drijfhout en Zn.
OVERLEDEN: G. J. Gelis-en. ongehuwde vrouw. «55 j. IJ. do Jong,
Ddelmetaaio-drijven »r.v.. Amsterdam.)
BEURS VAN AMSTERDAM.
weduwe van A. Roordn. 72 ,'. E. E.
Inkoop
Goud.
Verkoop
N»beur»koe««»
van 24 Augustus 4 uur:
van der Vis. zoon, 15 j. M. F. Seef "042.50
Goud il mi kg
f2047 50
Copper
Anaconda
26?^—11/:6—o/16
pers, weduwe van W. Schrcvel, 83 j.
Voor de Industrie (1000/1000) -1030.—
-2055
Steel,
45'i—n/16
Gouden Tientjes
12.6»
<!. jl, Feber. man vnn A. B. Kolk12.73
Rtpubllc Steel
"» 15.55
14^-14
11/16
ponden
j.
15.62
man, 48
J. Bal, weduwnaar vnn
45»,
Bethl«h«m Steel
»
„ Dollars
3.19i,i
E Vrolijk. 75 j. B. C. de Wit. wed
3Hl>^
Rayon
Norm
Amer.
20%
211 ver.
Shell Unlon
12 5/16
H. 11. Verdonk. 70 j. J. W. van
«aren
k,
432
2445
25.45
den Bos, ongehuwde man, 39 j.
Amsterdam Rubber
235«i—236
Voor de Industrie
23.50
»-.—
AkU
46?i—4S'i

Beurs van Nieuw York
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Het verdrinkingsgeval

te

Delft Brutale ontsnapping uit Britsche
gevangenis

De slachtoffers uit Den Haag
Dank zij den polllie-radio-omroep van van»
middag 12 uur is dc politie te Delft thans te
weten gekomen, dat de vrouw en het jongetje,
die gisteravond in de Schie bij Delft zljn ver»
dronken, afkomstig zljn uit Den Haag. Er hebben zich vanmiddag twee getuigen bij de politie
gemeld, die deze mededeeling met zekerheid
wisten te doen. Verdere inlichtingen kon dc
politie op het oogenblik niet verstrekken.

Een der uitbrekers reeds gevat, de andere nog
op vrije voeten.
De Daily Express maakt melding van een
curieuse ontsnapping uit de Lewisgevangenis
door een 30-jarlgen dief, William Sheerman.
Middelbaar onderwijs.
Een tweede gevangene, Curzon. een zeeman,
Bij K. B. van 22 Augustus 1938 zijn wederom
vergezelde hem.doch werd drie dagen later weer
tijdelijk benoemd tot leeraar aan do Rijks
gegrepen, toen hij een toevlucht zocht in een
Hoogere Burgerschooul te Breda: R. J. de
Londensche winkelporliek. Sheerman echter
Grood en T. Melder;
lacht de politie in haar gezicht uit. Ofschoon
Is wederom tijdelijk benoemd tot leeraar aan Wielrijder
zeventigduizend agenten naar hem zoeken,
Plotseling
de Rijks Hoogere Burgerschool te Helmond:
heeft hij de brutaliteit gehad uit Londen aan
Vanmorgen fietste te Amsterdam de 22-jarige den directeur der gevangenis een brief te zen»
F.A. Brandsma;
is wederom tijdelijk benoemd tot leerares aan A. B. in de Jacob Obrechtstraat ter hoogte van den, waarin hij snoeft op zijn ontsnapping.
de Rijks Hoogere Burgerschool te Winterswijk: den Willemsparkweg. Tengevolge van een plotDe beide uitbrekers bevonden zich in de gemej. G. K. J. Vergeer;
seling onwelzijn viel hij van de flets en bleef vangeniskapel voor het bijwonen van den
is met ingang van 1 Januari -939 aan mej. op straat liggen.
dienst, doch wisten na afloop ongemerkt uit
G. '.braha ms, op haar verzoek, eervol ont»
Toen de GGD. arriveerde, bleek de jonge» de rij te glippen. Zij hadden ontdekt, dat zich
slag verleend als leerares aan de Rijks HBS. man inmiddels te zljn overleden. Het stoffelijk in de kapel een groote losse steen bevond, die
te Coevorden.
overschot is naar het Wilhelmlna-gasthuis
toegang gaf tot de buitenlucht door middel van
Bij K. B. van 19 Augustus 1938 is aan de Rijks
overgebracht
een luchtkoker, die in den winter voor verwarmingsdoeleinden wordt gebruikt. Hierin
HH.S. te Goes wederom benoemd tot tijdelijk
leeraar dr E. Stork en benoemd tot tijdelijk
verdwenen de beide gevangenen, en met beleeraar dr H. van der Tuin, wonende te
hulp van een ladder en een touw, die zij hadERNSTIG ONGELUK IN FABRIEK
Bergen op Zoom;
den weten te bemachtigen, gelukte het hun
TE
NUENEN
ls aan de Rijks HH.S. te Gouda wederom beover den gevangenismuur te komen.
Vanmorgen omstreeks tien uur is in de steennoemd tot tijdelijk leeraar dr P. van den fabriek
van de firma Van der Groolel en Co Niets aan het toeval overgelaten.
Berg en benoemd tot tijdelijk leeraar C. H.
te
een ernstig ongeluk gebeurd. De
Nuenen,
Maanen;
van
De uitbrekers hadden niets aan hel toeval
zijn wederom tijdelijk benoemd tot leeraar ongeveer vijftigjarige arbeider J. Ververs uit overgelaten, zoo vervolgt de Daily Express.
aan de Rijks H3.S. te Middelburg: dr H. Nuenen, raakte vermoedelijk met zijn kiel tus» Terwijl de beide mannen zich ln de richting
schen een kamwiel van de maalmaehine en van Londen spoedden een
Heertje en H. P. H. Teeslng;
in
bloemenauto. dien
werd meegesleurd. Onmiddellijk zette men de zij buiten de gevangenis
zijn wederom tijdelijk benoemd tot leeraar
pakken
kregen, la»
te
Meppel:
J. Chr. H. B al machine stop, doch het was reeds te laat. Het gen er twee stroopoppen in hun cel om de geaan de Rijks H3.S. te
slachtoffer was op vreeselijke wijze verminkt.
en F. A. J. van de Lint;
vangenbewaarders in den waan te laten, dat
In afwachting van het onderzoek door de zlj er nog waren en de ontdekking zoolang mo»
zijn wederom tijdelijk benoemd tot leeraar
aan de Rijks HBS. te Velsen: G. Lotterlng. Arbeidsinspectie te den Bosch ls de fabriek stilgelijk te vertragen.
gelegd.
dr A. J. C. Rllter en L. Straus;
De politie ls van oordcel. dat Sheerman zich
is wederom lijdelijk benoemd tot leeraar aan
ln het Noorden van Londen moet bevinden.
de Rijks H.BH. te Amersfoort: L. Straus:
Niet alleen woont hij daar, maar de vrachtauto
DIEVEN ACHTER SLOT EN GRENDEL
is wederom tijdelijk benoemd tot leerares aan
beiden zijn ontvlucht, werd eveneens
waarmee
de Rijks H3.S. te Warffum: mej. J. S. C. van
in
dit
stadsdeel
verlaten aangetroffen. Boven»
politie
Almelo
De
te
heelt
uit
Enschede
drie
Riemsdijk.
hij hulp van buiten hebben gehad,
personen
Een
dien
moet
afkomstige
aangehouden.
hen,
van
tijdelijk
Bij K. B. van 20 Augustus 1938 is
een zekere R. 8., werd door de Enschedesche want er moest toch worden gezorgd voor
benoemd tot leeraar aan de Rijks H.BH. te politie
reeds eenigen tijd gezocht voor eenige nieuwe kleeren, voedsel en een schuilplaats.
Oud-Bcijcrland: R. Deknatel. wonende te
welke in fabrieken waren gepleegd Ook bestaat de mogelijkheid, dat hij gewond ls,
inbraken,
, Leeuwarden;
en
waarvan
men hem verdacht. Bij de twee daar zich een dag na de ontsnapping een man
is wederom tijdelijk benoemd tot leeraar aan
aangehoudenen,
andere
W. J. uit Enschede en aan een ziekenhuis te Hendon vervoegde met
de Rijks HBS. te Roermond: G. A. W. Sle ro.
A. H. H. te Glanerbrug, werd huiszoeking een wond in zijn zijde. Deze wond is van dien
Notariaat.
verricht, met het resultaat, dat een groot aantal aard. dat hij eiken dag verbonden moet worde, en alle ziekenhuizen in Groot-Brittannls
Bij K. B. van 23 Augustus 1938, is benoemd van diefstal afkomstige goederen werd ontdekt worden
thans bewaakt in dc hoop dat Sheerman
overHet drietal zal naar Amersfoort worden
lot notaris binnen het arrondissement Rotterpijn zal blootgeven. Tot dusver echter
zich
door
gebracht
(vac.
standplaats
Rotterdam
mr C/M.
dam, ter
zonder
resultaat.
politie
Verder heeft de Enschedesche
twee
H. Minderop): G. A. M. van Dusseldorp,
Meer dan 40 jaar geleden is het, dat in Enge»
jongens van 15 en 18 jaar aangehouden, die
candldaat-nolaris te 's-Gravenhage.
land
een ontsnapping plaats vond, waarbij de
ervan verdacht worden drie Inbraken te hebreeds na enkele dagen weer
Land- en Tuinbouwongevaflenwet.
ben gepleegd. Zij hebben bekend zich aan dc gevangene niet
Tegen
gepakt.
was
het eind der vorige eeuw
gemaakt.
Bij K. B. van 12 Augustus 1938, ls benoemd inbraken te hebben schuldig
namelijk Wist een man zich gedurende negen
lid
van
den
raad
van
bedoeld
ln
toezicht,
tot
maanden na zijn vlucht aan de speurende
artikel 32 der Land» en Tulnbouwongevallen»
oogen der politiemannen te onttrekken. In alle
MINERALOGEN-CONGRES
TE
GRAZ.
(Gr.).
Tj.
Krol, te Haren
wet 1922.
de ten koste van zooveel
mlneralogisch
Vanochtend is in het
instituut andere gevallen bleek
vrijheid maar van zeer kor»
Justitie.
van de universiteit van Graz het congres der moeite herwonnen
ten duur te zijn. "
Bij K. B. van 5 Augustus is aangewezen voor Duitsche mincralogen geopend.
een tijdvak, hetwelk eindigt 1 September 1939
Nederland,
mlneralogen
uit
ZwitserBekende
in dc enkelvoudige kamer voor' de behandeling land, Engeland, Zuid-Slavlö. Tsjccho-Slowakije,
van burgerlijke zaken van de arrondissements- de Vereenf
Staten en Japan zullen het Een
van
die den
rechtbank te Haarlem tot plaatsvervangend lid congres bijwonen.
mr S. J. P ll, rechter in gemelde rechtbank.
watersnood te
meemaakte
Bij K.B. van 5 Augustus zijn met ingang van
1 September 1938 voor den tijd van een jaar
aangewezen in de arrondlssements rechtbank
jen.
De schade geraamd op honderd million
te Arnhem: als lid van de tweede enkelvoudige
In een brief van een bewoner van Kobe aan
kamer voor de behandeling van burgerlijke
Uit Tokio. De Japansche troepen, die in weszljn familie te Apeldoorn beschrijft deze de
zaken: mr J. Houwlnk. vice-president, en
als plaatsvervangende leden dier kamer: mr J. telijke richting oprukken langs den zuidelijken vreeslijke ramp, die deze Japansche stad de
maand na een wolkbreuk getroffen heeft
H. Smits, jhr mr F. J. M. van Nis pen oever van den Jangtse hebben thans een punt vorige
waarbij
en
vierhonderdvijftien personen het
tot Sevenaer, mr H. R. d c Zaayer, bereikt op nog geen twee kilometer afstand leven verloren
hebben en vierhonderd perso:
>
allen rechter.
a>
"
van Joellsjang. dat op 52 kilometer ten zuidnen
werden
vermist
Te Assen: als plaatsvervangende leden van dc
Volgens den schrijver speelden zich ontzetenkelvoudinge kamer voor de behandeling van westen van Kioekiang ligt. Dinsdagavond waren
zij op dit punt aangekomen. Hedenmorgen in tonde tooneelen af. Huizen stortten als kaarburgerlijke zaken: mr A. W. L. Bondam, mr
tenhuis! es ineen en menschen werden door
W. J. Hofdijk, mr A. J. E. Terwlndt,
de vroegte Is een aanval op Joeitsjang ont«teenen getroffen en gedood of soms vele meters
allen rechter.
ketend.
diep onder water en slik bedolven.
Uit Tokio. Een communiqué der marine beHij verhaalt, hoe hij tijdens deze overstroovestigt, dat de spoorlijn Kanton—Hankau ver» ming naar Osaka moest reizen. Spoedig kon
CRICKET broken is door een Japanseh luchtbombarde» de trein nlet verder, hij keerde naar zijn laat»
ment. Het communiqué meldt, dat dc stalen «te station terug, Rokko. Daar kon toen reeds
bruggen bij Jltsjanjau en Wonlsoen, welke door geen verbinding met Kobe meer verkregen
De laatste toetswedstrijd
dc luchtstrijdkrachten der vloot vernield zijn, worden. Al 39 uur onafgebroken stortregende
Het einde vandaag te verwachten
niet worden hersteld, zocdat dc spoorwegdienst het. Hij heeft daarop getracht loopende zijn
geheel stopgezet is.
Veer z|Jn het de Vorkshirespelers geweest, dle Kanton—
huls te bereiken. Al dadelijk kwam hij voor
vanmorgen den Australiërs den genadeslag toe»
banjlrs te staan, die hij onmogelijk doorwaden
Hongkong melBerichten
in
dc
bladen
uit
brachten, Keeper IVood deed twee prachtige van»
den, dat dc Japansche vliegtuigen der marine kon. De terugweg werd versperd door een in»
gen achter het ticket en Bowes nam alle vier de
den spoorweg Kanton—
en de lijn Kan- middels losgebarsten zondvloed. Na twee uur
nog
stonden,
zoodat het totaal slechts
wiekels. dle
Woensdag
Kaulocn
acht malen bestookt wachten is hij naar het station van Rokko
201 werd. Brown heeft een prachtige innings ge»
lerugekeerd. Hij Is tenslotte over dc spoor«peeld en was laatste man uit voor 69. «aar verder
hebben.
baan, waar veel dwarsliggers weggeslagen
ontmoette de Engei-che aanval zoo goed als geen
tegenstand meer. HIJ zou toch nutteloos zijn geJapen en Frankrijk.
waren en de rails In de lucht hingen, op ban»
weest. In den loliow on opende Badcock met Mc
den
en voelen huiswaarts gestrompeld. Een
Uit Tokio. In Tokio zijn geen officieele beCabe die belden voor 14 ult waren om Brown ge»
eindeloozo
tocht, die anders met een autobus
legenheid te geven een half uur op adem te komen.
richten ontvangen betreffende een eeuwigmaar twlntg minuten duurde.
Maar ook dat was hem nauwelijks gegund, want na
durende pacht, die aan Frankrijk zou zijn verDe bewoners van Kobe waren allen verste»
20 minuten moest h!J alweer aantreden, De stand
leend over het eiland Hainan. Persberichten
en water. De electrische leiding, dia
te 3 uur was 39 voor 3.
den gemeld, dat Tsjiang Kai-sjcks regeering een ken van gas
bovengrondse»
Japan
aangelegd is. was vrij
in
Ook Hasselt Is uit en Brown en Barnes verdedidergelijke»» stap had ondernomen. De woordspoedig hersteld.
gen nog eenigen lijd als het ware de laatste loopbuitenlanddepartement
voerder
van
het
van
graaf, maar lang kan het nlet meer duren.
De totale schade, die deze wolkbreuk versche zaken, dle bovenstaande mededeeling verBlr Slanley Fackson, de schitterende allroundheeft, wordt op honderd mlllloen jen
oorzaakt
voegde
Japan
gedwonhieraan
dat
strekte,
toe.
player van een vroegere generatie, die In 1905 hel
geschat.
stap
anderen
te
ondergen
zijn
zou
een
of
aangelegen
Engelsche elftal
de Auslralllrs heeft
nemen, wanneer dit bericht juist blijkt te zijn.
voerd, en die gerulmen lijd zitting heeft gehad in
de commissie voor de samenstelling van de EnVoorts verklaarde de Japansche woordvoerder
geische
heeft zich uitgesproken over den
nog, dat Japan gekant is tegen een Fransche
Een eerlijke
toetswedslrljd. dle thans
aan den gang is. Sir leening aan Tsjiang Kaisjck.
Slanley verklaarde: ..Ik behoor tot hen. dl« steeds
tegenlander zijn geweest
Grensincident.
van cricketwedstrijden
zonder lijdgrens: doch te zelfder tijd acht lk d»
Crediteuren krijgen hun geld na 46 jaar
prestatie van Engeland allermerkwaardigst Ik hoop,
Uit Tokio: Verscheidene Russische grenswachten
dat de records van llullon nooit zullen worden wachten, aldus meldt hel Japansclio telegraaf,
overtroffen. Wij wenschen het cricketspel gaande
Daily
grens
gepasseerd
en
De
Express had een Interview met
te houden, zooals wij dat In het verleden hebben agentschap, hebben de
John Lovell. bakker en bakkerszoon uit Strcatzijn op 22 Augustus des middags 4 uur op Jagekend, en ik geloof, dat ook het publiek en de
speler, dat wen-ehen. Mocht het breken van
pansch gebied doorgedrongen nabij Anhelsoc, ham, naar aanleiding van een voordeeltje, dat
hem en velen anderen plotseling in den schoot
records regelmatig voortgang nemen, dan zou dat
aan de Oostkust van Zuidsachalin. Een desbehet spel schaden en ik geloof, dat de meeste mentelefonisch uit Toyohara. dc hoofdis geworpen. De vader van John Lovell was n.l.
treffend
schen van opvalling zijn, dat zij geen herhaling
een der crediteuren van wijlen William Sa.vontvangen
bericht,
voegt
stad van Zuidsachalin.
wenschen te zien van dit enorme «oren. Als een
yer. een aannemer uit Streatham, die 48 Jaar
grenswachten
loc,
nog
dat
de
Russische
hieraan
resultaat van dezen wedstrijd zal de heele zaak
geleden failliet ging en wiens schuldeischers
haastig naar Russisch gebied terugkeerden, toen
onder de oogen dienen te worden gezien. Op deze
niet alleen het geheele bedrag zullen krijst.-)»,
zij door Japansche grenswachten ontdekt wermanier zou een wedstrijd wel een maand kundat zij destijds te kort kwamen, doch bovennen duren. Met Bradman bulten gevecht gesteld den.
en Finglcton vrijwel een wrak. Is de belangstelling
dien 4 pet rente over die 46 jaar.
Uit Tokio: Van gezaghebbende zijde verluidt
voor den wedstrijd voor het grootste deel gedoofd.
William Sawyer ging in 1891 failliet en zijn
dat dc zaak van den Britschen matroos, die de schuldeischers kregen ongeveer
60 pet hunner
BOKSEN Japansche vlag heeft belecdigd nog niet gevorderingen. Vandaag zullen zij of hun erfgeregeld is. De persberichten over een minnelijke namen het
restant kunnen opnemen bij den
STAAL VERLIEST OP PUNTEN VAN GAINS schikking waren voorbarig.
curator, die na het overlijden van den aan^o»
mer in 1231 eenlge activa heeft kunnen r«il»
De Nederlandsche kampioen in het zwaargesecren, die destijds niet in het faillissement
wicht, Harry Staal, heeft te Jersey in Engeland
Chambertainconfereert
met
Hallfaxen Simon
waren opgenomen. In 1891 bedroegen de total?
ronden,
een wedstrijd over tien
van drie minuUit Londen: Sir John Simon is heden van verplichtingen van William Sawyer £ 363,
ten, gebokst tegen den Canadeesehen kleurling zijn
vacanlicverblijt te Londen teruggekeerd waartegenover een bezit stond van £ 273. GoLarry Gains. Na een zeer spannend en vooral
hard gevecht werd Gains winnaar op punten voor een van zijn periodieke bezoeken aan zijn weldige bedragen zijn dc crediteuren van don
verklaard. De 10.000 toeschouwers bleken het departement. Vanmorgen heeft hij Chambcrlain insolvente» aannemer dus niet te kort goko»
biermede geheel niet eens te zijn en inderdaad vergezeld op een bezoek aan het departement men. maar toch is het voor ieder van hen een
zou onbeslist een veel Juister uitspraak zijn van buitenlandsche zaken, waar besprekingen onverwacht meevallertje, dat zij dc rost hun»
werden gevoerd met den minister van buitenner vordering, die natuurlijk roods bij allen
geweest. Weliswaar was Gains aanvankelijk
landsehe
Lord
geheel was afgeschreven, plotseling uitbetaald
zaken.
geweest,
maar in de
Halifax.
licht in dc meerderheid
krijgen. Zoo ontvangt b.v. een firma uit Brix»
laatste ronden was hij totaal uitgeput, waar»
ton, die nog £ 1.12.6 te goed had. thans do
door Staal zijn achterstand kon inhalen.
De commissie voor uitwisseting van gevangenen somma van £ 4.02.
Uit Londen: De Britsche commissie voor de
Bovengenoemde bakkerszoon. die zijn zaak
uitwisseling van gevangenen in Spanje, beExamen EranschL.O.
geërfd heeft van zijn vader bad nog £ 5.5.11
staande uit veldmaarschalk Sir Philip Chctwote vorderen. Hij krijgt ruim honderd gulden in
Geslaagd de heeren F. H. v. d.
UTRECHT.
Veen. Ulleehl; 3. S. F. Veldhuis. Zwolle; S. Vellen. de, kol. Hay en den beer Dick, zal 31 Augustus handen, waar bij totaal niet op bad gerckonil.
„Ik heb den heer Sawyer nooit gekend", zoo
Rotterdam: B. J. Vriezen. Doetlnchem: H. Vrind. in haar hoofdkwartier te Londen aankomen.
s-Gravenhage; L. 51. Vroom. Utrecht; A. Wagner»
Daar zal de commissie wachten op de uitwisseverklaarde hij, „want ik wa» pas zes jaar toon
Nijmegen: W. Wardekker. Nijmegen; G. 3. te Win»
'ing der voorstellen aan de strijdende Spaan» bij stierf. Mijn vader had dle hcclc schuld reeds
kei. Zwolle; 3. E. M» 11. Winters. Helmond; L. W. sche partijen, welke zullen worden ingediend vergeten, want onze boeken loopon niet tot zol»
Wolken, den Bo5elV: 11.
Losser: R. door tusschenkomst van
ver terug. Hot geld komt als het ware uit do
Italiaansche verbinVecnslra, Roden; G. B. Veldhuis. Enschede: L. C.
lucht vallen".
Vcilhulzen. Almkerk; I. V. Verbeek. Opheusden; dingsofficieren, den heer Cowan en kol. MoseEr zijn ook eenlge crediteuren, die hebben
ley. die reeds te Barcelona en Burgos verA. M. Verrest. Noogerhelde. 11. B. J. M. de Vocht,
dat zij de rente niet in ontvangst
Vossepoel,
verklaard,
toeven. "
OIrschol: J.
Roermond: D. de Vries.
Abbega.
wenschen ie nemen. Zij zijn tevreden wanneer
hun het nominale bedrag hunner vordering
wordt uitbetaald. Maar in elk geval kan iedere
Ex. tandbouwkunde L.O.
schuldeischer van den overleden aannemer of
Geslaagd de heeren J. H. G.
WAGENINGEN.
diens vertegenwoordigerzich thans bij don cuCisessen. Raalte: M. H. Llnssen. Uaasbraeht. Alge»
vervoegen en uitbetaling verlangen van
rator
weien 7, nlet opgekomen 1 candidaten.
zijn bijna een halve eeuw oude vordering.
mas^asmsmsmÊÊmmtmÊWSmasm^m^ai^^sm^mmmmmafmmawmammmm^mammtSKamÊamsiaammmm^SEEEmmm

Officieele Berichten

overleden

relaas

AANVAL

iemand,
Kone

OPJOEITSJANG

schuldenaar

—

WIELRIJDERS,
houdt uiterst rechts

—

HET VADERLAND

4

Advertentiën

j

—

Spreekuren da<,elljl» 10—lt; %—4 «i» 7—9

VEESCHE GRAPE FRUITS
8 en 10 cents per stuk.

TDelat. Universiteit. Avondcursus (Koningin Emmakade). LATIJN en
GRIEKSCH. Dlpl. B één jaar. A 2 jaar. Ook gelegenheid enkel de Latijn»
sehe lessen te volgen. DEN HAAG. Dr. J. H. VAN HAERINGEN. Roelofsstraat 21. T. 774383: Dr. W. HOVING, v. Soutelandelaan 133. Tel. 778873.

VULPEPERS

IN HET „ARCHIEF" WAAR-

BORGT EEN UITVOERING VOLGENS EIGEN

BESCHREVEN WEGHEN.

Inschrijving van leerlingen voor nog beschikbare plaatsen ln:
opleiding tot huishoudkundige en lerares
opleid, tot kinderverzorgster (dipl. hulshk. of hulp l/d huish. vereis»)
dag» en avondcursussen
ochtend-kleuterklas v. kinderen van 3—4 jaar,
kan plaats hebben Vrijdag 26 Aug. en 2 Sept. 11—12 uur
Maandag 29 Aug. en 5 Sept. 2—4 uur.

Drs.

BEERTJE VOuTE.

'«Gravenhage. 23 Augustus 1938.

Op 21 Augustus overleed te
Pretoria. In den ouderdom van
75 jaren, onze Broeder, Zwager
en Oom
Dr. FRANS VREDENRUK

TIJNSTRA'S SCHOLEN DENn.v.

I
I

ALS NIEUW GEREST. HEERENHUIS,
koop,

A. E. ENGELENBURG—
LONGDEN.

bevalt. OH.
SCHUVTSTRAAT 342, wegens omstandigh. billijk te
betegelde badk, vaste waseht, veel glas ln lood. Voortuin en aangelegde
achtertuin op het Z. Donderdag en Vrijdag te bezichtigen.
Inl.: Laan van Meerdervoort 85, Telefoon 391023.

te Berg en Dal.
! Heden overleed
ge„Hoog-Horst" onze ge-

«Huize
Huize
»liefde Oom

WILT U EEN OPKLAPBAAR BED MET OMBOUW
VOOR UW LEVEN
DAN MOET U ZICH NAAR DE
REGENTESSELAAN 34 BEGEVEN

Ir. J. VAN STOLK
Ridder In de Orde van Oranje»
Nassau
ln den ouderdom van 75 jaar.
H. VAN DER KEMP.
J. P. TH. VAN DER KEMP.
's-Gravenhage. 22 Aug. 1938.
Snelliusstraat 45.
Geen bezoek.
teraardebestelling
zal plaats
De
hebben Donderdag as. twee uur
op de Algemeene Begraafplaats
(Kerkhoflaan) te 's-Gravenhage. Vertrek van derouwkamer
Hoolkade 46 aldaar te kwart
vóór twee.
Volstrekt eenlge kennisgeving.

Mogen

"

l». G. DUNGELMANN
Opgericht 1861

NOLTHENIUS DE MAN.
Agent der Ned. Ind. Handelsbank. aldaar.
Mede namens de familie:
E. M. NOLTHENIUS
DE MAN—
POUBLON.
1

|

Dr van Hilten
HEEFT DE PRAKTIJK
HERVAT

Dr. PLUIM

NOORDEINDE 92

GEVRAAGD 15000.-

6%
VOLDOENDE ZEKERHEID.
-teyen

Br. No. 17707. Bur. van dit Blad.

Huil. Juffrouw,
36 Jaar. biedt zich aan per 15 Sept.
voor hulshouding bij Heer of Dame
voorzien van goede informatie.
Br. No. 2101. Bur. van dit Blad.
HULP RN DE HUISHOUDING
Er zag zich gaarne geplaatst met
Lept flinke hulp ln de huishoud,
van 9—2. m. 1, bijna 10 J. als zoodanig werkzaam geweest zijnde.
Br. No. 2102, Bur. van dit Blad.
Gezocht v. meisje. 18 J., ult besch.
gezin betrekk, waar zij de vrouw
des huizes, zonder eenige vergoeding, tn alles behulpzaam kan zijn.
Brieven J. T. MEYLINK. Beek»
laan 427, Den Haag.

DEN HAAG

TELEFOON 116064»

APART MEUBILAIR
te koop in Villa Soeka-Atl. Oude
Sehevenlngseheweg 104, waarbij
Engelsehe rietsalon: 3 zitsbank, 3
faut, losse velours zijden kussens
en wortelnoot tafel f 150.—, wortelnoot damesbureau f 75—, zeer ap.
Gothleke eetkamer, groot dressoir
Met 1 October is bij verpleegster
met oud beslag, 2 fauteuils, 4 stoeGESTOFF. OF GEUL SUITE
len, artistieke bekL, riddertafel op
disponibel voor bejaard echtpaar of 2 voetstukken en theemeubelf 250.»
dame of heer. Centrale verwarm» winkelwaarde f 550—, gepolitoerde
teL, enz.
Litsjumeaux slaapkamer-ameublev. Boetzelaerlaan 111.
ment met spiraal en kapokmatrassen f 250.—, 1 kamer velours met
zijde gevoerde gordijnen f 75.—,
Für eln alt. Deutsche, EhepaarwerSalonkroon m. zijden kapjes f 40.»,
den I—-2 geriumlge Zlmmer, mobijpassende Schemerlamp f 35.—,
bllert oder unmobl» mlt Zentralheb», mlt Pension, lm Statenquart Perzisch kleed 1 05.— en klein
meubeltjes. Te zien hedenavond,
oder naehster Nahe des
bosch gesucht Gelegenh. zur Pflege Donderdag en Vrijdag 10—8 uur bij
bei event Krankheitsfallen lst Mevrouw BOS. Telefoon 556814.
Vorbedingung («v. Rusthuis!)
Offerten mlt genauer Preisangabe
N. V. Apotheek en Drogisterij
No. 4178, Spedltlon die-es BL

In zeer comf. heerenhuls op Isten

De Buitengewone Algemeene
Vergadering van Aandeelhouders
welke was vastgesteld op Zaterdag
27 Augustus e.k» is uitgesteld tot
Dinsdag 20 Augustus e»k, de, vam.
1040 uur ten kantore van Notaris
Heer alleen vraagt
A.
HEERENHUIS
5. DA COSTA aan de Javastr.
GEDEELTE
in huur (geen pension), bevattend 10 te 's-Gravenbage.
De Agenda ligt ten kantore der
4 kamers en kookgelegenheid.
genoemde Naamlooze Vennootschap
Eigen bediening.
Brieven No. 4185, Bur. v. d. BL zoomede ten kantore van genoem»
-den Notaris DA COSTA ter in»
zage.
Aandeelhouders die dc vergadering wenschen bij te wonen worden verzocht hun aandeelen ulierlijk Vrijdag 26 Augustus as. aldaar
te deponceren.
De Directrice:
Mej. M. G. D. VAN AMEVDE.
Advertenties
's-Gravenhage. 24 Aug. 1928.

GEVRAAGD

21,8 PIANO

ONGEVEER f 100.—.
Brieven met opgaaf van merk en
uitersten prijs onder No. 17672, aan
bet Bureau van dit Blad.

TE HUUR
BOYENWONING
v.

Alkemadelaan 316. Bezicht Don»
derdag 25 en Vrijdag 26 Augustus.
V?84177

PENSION ROMER

A. Paulownastraat 33A, Tel. 113685
Keurig gemeub. kamers met pen»
sion voor 1 en 2 pers. disp» Ie en
2e stage. Stroomend water, badk»
radio. enz.
1V84174

Geen adresveranderingen
per telefoon.

Altijd schriftelijk.

.

Jongebrcur, Koningstraat. T. 180426
Kalfsrollado
70 p. 2.— 3p.
Osserollade
65 p. 1.85 3 p.
Varkensfllet <recL)
1.40 2p.
Zoogl. coteletie en chops 0.18 p. si.
Versche k.lever
80 p. 2HO 3p.
U ontvangt prima kwaliteit.

..

....

BROCHURE:

GEWICHTSVERMINDERING
De COCK
Dr.

F 55.010.000
RESERVEFONDS.. F «000.000
REISCREDIETVRIEVEN
REISCMYUES VOOR ALLE LANDEN

«»WW»WWW>BBB»VV»»BBB»»»»»^»^>^»»WBW»^

ZOMERPRIJZEN

RREIIKE
OPBELLEN"

doodt motten e.a. insecten, de larven en eieren en behoudt in tegenstelling met andere insecticiden zijn doodende werking gedurende 14 dagen.
REUKELOOS OF GEPARFUMEERD VERKRIJGBAAR bij de groole
drogisten, het Warenhuls of bij hoofdvertegenwoordigster N. V. ESHER
SURREV. Den Haag.

HEROPENING
VRIJDAG NM. 3 UUR VAN HET GEHEEL NIEUW GERESTAUREERDE
Satéßestanrant VIJVNRH«W
2 DE SCHEPPER BILLARDS
DOOR NIEUWE EXPLOITANT H. H. HUTTEN
BE2UMENHOUT 29? HOEK LAAN V. N. O-INDIE.

,

MASSAGE
Sport», lichaams-, ontvettings»,

en gymnastiek.
Willemstraat 13.

MANICURE*
PEDICURE
394093
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SCHODWBÜRO

Vrijdag 26 Augustus f-AA*

HV,

A»

'«Avonds 8 uur:
KOOS SPEENHOFF 'Mmet liedjes ult
,-j
.Fe Oude Doos"
Weener Dames Kapel

Entree 30 cent
VKind. en mlllt.-/
IL half geld» J

FRITZ HIRBLH

H

OPERETTE
Slechts t/m Maand. 29 Aug.

"Tj

lEDEREN AVOND

LAATSTE 6 DAGSN

r^l

NON' IvREU^
LIED
VIOLETTA !

TEL.

WW

PASSAGE
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Zondag laatste Matinee

Een programma ter inleiding van de

a.s. Feestweek.

Van Vrijdag as.

-.

AI.IQE

A

as. Vrijdag le

De

LAAN COPES 9

I LUTINE PALACE]
I LAATSTE NIEUWS I
HEDEN EN MORGEN LAATSTE
VOORSTELLING van de succes revue

9
g

9
g
9 Afscheidsvoorstellingen §

9
g

Van VR IJ DAG 26 AUGUSTUS tot
ZONDAG 4 SEPTEMBER

I ISZOKE SIAKALL!!

9
9
9
9
99

M

DE BEROEMDE FILMKOMIEK
IN ZIJN NIEUWE KLUCHT

g

LACHEN l

g

LACHEN l

HENRIETTE DAVIDS
MET HAAR NIEUW REPERTOIRE
WILLY RÓSEN ZINGT OUDE EN
NIEUWE CHANSONS OP VERZOEK!
DE

VROOLIJKE

CABARET-REVUE

. 9 ,ïGemischtes llompott"
Ml g
in 20 tafreelen
9 Sieglried Arno Irude Berliner
g Clare Eiselmeyr Edith Tolnay
g Herbert Scherzer Otto Schnitzer

METROPOLE g
fcftfiAYE, _fc
Nieuwe
9
Burgemeester Comediant 9
Eerste vertoonlngen Nederland

.

—

WEEK

:v Vil

Muziekuitvoering
Schutterij 1898

ONDER DEN SINT MAARTEN

9g
LAATSTE

vhr-p-wtw»\ F€€-^^v\

verloonlnL Nederland

-

laohsehlager

Willy Stettner

Erich Ziegler

MEDEREN ZONDAG matinee 2.30 U. !
MET VOLLEDIG PROGRAMMA f

Tevens in ons VOORPROGRAMMA
De Nationale documentaire film

1.101

9
g
9
g
9

gg

9

g
g

g

g
g
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„IX ZAL HANDHAVEN "
VEERTIG JAREN TREKKEN AAN ONS OOG VOORBIJ

N.V.

Nes. Spoorwegen

,/ J '&$$

gevestigd te Utrecht.

Nederlandsch-Duitsch

l! Princesse I

g^

UITGEBREIDE INTERESSANTE COLLECTIE
«IVERBEKLEEDE BANKEN EN FAUTEUILS

33.33.1» 9
18 AFDOENDE, g

DOCH, KILLNOTH

JO3.

MASSAGE

~

BRANDSTOF
BESTELLEN?

VAN MERLENSTRAAT 120

Sport», Vermagering», div. baden.
Académie de Beauté et Massage,
Noordeinde 99a. TeL 111445.

—

KAPITAAL

HELDERZIENDE
Behandelt
brieven en».
Consult f 1.50. Spreekuren van
119. Fahrenheilstr. 535. teL 336964

V^tcJLtletAzdrfsndr****''

WASSENAAR

"!^«.g«^^^MMW

BIJKANTOOR '« ORAVENNAOE
mmmm «.ANUL VU«RB«Ba 4

D/WE ORNEE

Wosvs ******». "*<***?'£

Op mooi centr. punt TE HUUR gedeelte Heerenh» c v» badkamer,
vaste wascht enz. Br. No. V82098
Bur. van dit Blad of tel. 710524.

.<^°"

AMfTERDAMtCHE BANK NV.

van f 5^- tot f2o.— voor bruikbare
Heerencostunms en Mil. Uniformen
ook Dameskleeding.
Spui 169. b. d. Kerk. Telef. 114975.

DE KOEDOE

stand, mooie ZIT-SLAAPK. straatz.
aangeboden. Centrale verw» k. en
w. stroomend water, badkamer.
TeL 554660.
KONINGINNEGRACHT 135.

Is vanaf 25 Augustus
weder te consulteeren. DAGELIJKS %1#DTJES
"■*
KOOPT UW BABYGOED Woningrubriek
MET DE DAARAAN
BU
VERBONDEN VOORDEEI.EN

ARBEID ADELT

——

HOOGSTRAAT 34

Gevraagd tegen 1 September
GEM. ZIT-SLAAPKAMER
met volL pens. door Heer z. b. b.
h. h» Benoordenhout liefst bij Eng.
spr. Brieven onder No. 2097, aan
het Bureau van dit Blad.

GEORGE EMILE

geb. BOUWMEESTER,
van 75 jaar.
ouderdom
in den
Uit aller naam:
P. TILLEMA.
's-Gravenhage. 24 Aug. 1938.
Javastraat 94.
Geen bezoek.
De teraardebestelling zal plaats
hebben Vrijdag as. half twaalf
op de begraafplaats Oud Elk en
Duinen. Vertrek van het sterfhuls te elf uur.
Volstrekt eenlge kennisgeving.

Neemt bij Uw thuiskomst van de
vacantie of op de 6 Septemberdag
een koude schotel van: Ham, Hamburgerrlb, Gasselerrlb, Persvleesch.
Galantine. Gelruffeerd gehakt, een
opgemaakte gesneden ossetong,
diverse vleeschwaren of Huzarensla

*

Tot mijn groote droefheid over»
leed op 22 Augustus te Galcutta
mijn innig geliefde zoon

HERMINA GERARDINA
ELISABETH TILLEMA,

v/ij U een practiscne raad geven?

—

INSCHRIJVING VAN NIEUWE LEERLINGEN VOO» ALLE KLASSEN t MAANDAG. DINSDAG EN DONDERDAG VAN
»- UUR.

IK BETAAL

de
gens omstandigheden voor bijzonder billijke» prijs.
lnL „DE LAAN "Laan van Meerdervoort 697. Tel. 338480.

Burnham-on-Sea:

'(«^o^"^^ "

mmhOEVISTIQD TB AMSTERDAM «n

en best gebouwde HEERENIIUIZEN

Ir. F. VREDENRUK
ENGELENBURG
en kinderen

i^M

ONDERIS
VOOR JONGENS EN MEISJES

en op uren volgens aft raak.
larmpectns gratis op aanvraag.

TE KOOP EEN aanDERLaanMOOISTE
van Meerdervoort, we»

,-Gravenhage:

.

OPGERICHT 1893

INSCHRIJVING
LEERLINGEN
dagelijks van 6 tot 8 «nr run.

J. J. ENGELENBURG—

WILOD VERSPRILLE
en kinderen

—

eigen

MEER INDIVIDUEEL

(partle. eigendom) vraagt 12 a 15.000 Gld. Renle 7 A. Zeer
ruime overwaarde. Geen tusschenpers. Geen Compagnonschap. Event. opl.
voor jongekracht. Aanb. motto .Stoomwasscherij" Bureau van dit Blad.

C. M. ENGELENBURG

Heden overleed geheel onver»
wacht, onze lieve Vrouw. Be»
huwdzuster en Tante

H.H.B.
«ehool»elnde»>unenl
Hogere Handelsschool 5-j. O.
(gelijkgesteld bij Ministeriële Beschikking

Prinses Mariestraat 6 a-b (bij do
Nanritskane en F^eriluiraay
Opgericht 1920. TeL
Haag
Tel. 114864Haag
Eegln September aanvang van
nlena?en Cursus, ook voor oplel»
ding Eouwpatroon ingevolge do
Vestigingswet Inlichtingen en

te' Den Haag.

Breda:

HAAG

H.B.S. A

PRIMA GELDBELEGGING
. Zeer bekende, sinds ruim 25 jaar bestaande
SVOOH»HV^SSSUIV«»

ENGELENBURG.

-

STAATSEXAMEN

CHAMPIGNONS 0.50 per pond.

Huishoudschool 1.. v. Meerdervoort 211

ONDERTROUWD:
Indo].

Keelt de kans

om promotie te maken, mits hij paraat ls als de kan, komt.
Komt U eens met ons spreken of vraagt prospectus V.
Instituut kRAEHEI», Groot Hertoglnnelaan 78
Telefoon 393178.

NAVEL SINAASAPPELEN
de beste die U krijgen kunt.
Sappig en zoet 5 en 6 cent.

-

AVONDBLAD A

SWEELINCKSTRAAT 17

Singapore

24 Augustus 1938.
L. V. AARSSE.

TELEFOON 115940

CREMATIE
BEGRAFENIS
in ZINNEN- en BUITENLAND
ROUWKAMERS: HOOIKADE 46
INSCHRIJVING

Tel. 115456

Hoogstraat 9a

VOOR

M. O. TIEMAN
en
R. J. ISHERWOOD.

—

—

DENNEWEG 7,-73

VERLOOFD:

Scheveningen

WE3khholt2N.V.>
—

NV. van W. I. INNEMEE v ZONEN

De Heer en Mevrouw
U. D. G. VAN DUVN—
DE BRAUW
geven kennis van de geboorte van
een ZOON.
Baarn. Gen. Karel van der Heijden»
laan 5.
Tijdelijk Villa Ellsabeth,
Parkweg 21, 's-Gravenbage
23 Augustus 1938.

—
Elke Kzmtoor-enplo^ö
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verbond.
Dccl I Afdeeling B.
In de goederenclassificalie zijn
verschillende wijzigingen en aanvullingen aangebracht
Deel H Boek 3b, 3c. 2d en 3e
In bovenbedoelde tarlefboeken
zijn verschillende wijzigingen en
aanvullingen aangebracht.

Nederlandsch-Itallaansch

clnzlluuenlnl» AsiuHlnc«r
.hm
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«MS| lIMMYDURANTE
<t>^^
UKIIT UTIIF

f*rFREDA!LEN
'

JIII HNJ
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Expres»

DOL
AMUSEMENT
N0ll.YvV00!)H
LACH-RECORDJ!!

goedverkeer over Keulen.
Het aantal colli, dat ten hoogste
op een Expresgoedkaart ten vervoer
mag worden aangeboden, is ge»
bracht op 10 stuks.

Als extra attractie

Profilti's
40-jarige Regeerings»

Noordseh-Nederlandsch Goederen»

tarief.
In de goederenelasslfleatle is het
artikel .Hperrholz" in dezelfde ta»
riefklasse ingedeeld als «Holzschllffplatten".
Nadere inlichtingen zijn aan de
stations te bekomen.
Utrecht 22 Augustus 1938.
DE DIRECTIE.

i

SNWMM

Spoorweg»

jubileumfilm

IK ZAL

"
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Deze PROFILTI-FILM is door de geheele pers
unaniem zeer gunstig en waardevol beoordeeld
TOEGANG ELKEN LEEFTIJD
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Donderdag 25 Augustus

15 uur

Inleidende bespreking door A. de Wal In de feestzaal van het
Hotel «urhaus over de opera „Die Entfiihrung aus den» Se»
rail" van W. A. Mozart. welke bespreking voor belangstel»
lenden vr|l toegankelijk Is. Opvoering van deze opera op
Vrijdag 26 Augustus.

MM

H

H

■

Mn

H

VOORSTELLING IN DIT»
■■ 20.15 u.: LAATSTE
SEIZOEN DER
■
Balletten Vvonne VeorUi ■
■■ onder
auspiciën der WAGNERVEREENIGING ■
het RESIDENTIE-ORKEST ■
■■ begeleiding
I. v. L. M. G. ARNTZENIUS
■
■
■■
■
■
—
van

met

o.

Op veelvuldig verzoek herhaling van: -DIE GESCHSPPE DES
PROMETIIEUS"
L. v. Beethoven; „OUD HOLLANDSCHE
Mozart; „B OLE RO"
DANSEN"
RSntgen; „ROCOCO"
H RAVEL. Ab. en dipl. gangbaar, recl.dipL opgeheven.
H
mm
Niet-ab. f 2.— of coupons.

——

HANDHAVEN ■M^ 22.45 uur:
TOEGANG ELREN LEEFTIJD

—

—

Groot Vuurwerk op bet Strand
coupon.

■

■

. ■■■■hhb^bhbbbihbbbbbbl
Toegang terras na 20.30 uur f 0.50 of

DEl^ié^%^%^
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IN DE HOOfDROLLEN;

ALS EXTRA ATTRACTIE

POLYGOON's

JUBILEUMFILM
1898—1938

TOEGANG 14 JAAR.

BE? VADERLAND

„Preliminaire Overeenkomsten"
tnssehen Hongarije en de staten der
Kleine Entente
Boedapest hoopt op bemiddeling van Stojadinowitsj voor
het verkrijgen van een regeling van de positie der Hongaren
in Tsjechoslowaije
Bethlenen

Eckhardt

staan

zeer sceptisch tegenover Praag

Uit Belgrado meldt Havas: Het volgendcommuniqué werd tegelijkertijd gepubliceerd
door den permanenten raad van de Kleine En»
tente te Bied en de Hongaarsche regeering te
Boedapest:

„De onderhandelingen, die sinds een Jaar
werden gevoerd tusschen Hongarije. Roemenië,
Zuldsiavië en Tsjechoslowaklje, waren gein»
spireerd door den gemeensehappelljken wensch
het terrein te zuiveren van. elementen dle de
ontwikkeling der betrekkingen van goede na»
buurschap tusschen Hongarije en deze drie
staten zouden kunnen schaden.

hebben veroorloofd preliminaire
overeenkomsten te verwezenlijken. Deze
overeenkomsten houden de erkenning door
de drie staten in van de rechtsgelijkheid
Van Hongarije op het stuk der bewapening
en het wederzijdsche afzien van ieder beroep op geweld tusschen Hongarije en de
staten in kwestie.
Zij

Bij de besprekingen, die aan de verwezen»

lijking dezer overeenkomsten zijn voorafgegaan, zijn alle andere kwesties, waarvan de
oplossing op gunstige wijze de belrekkingen
tusschen. de Donauslaten zou kunnen beïnvloeden eveneens onderwerp van een diepgaand en
welwillend onderzoek geweest De verklaringen, waarin de houding der genoemde staten
wordt uiteengezet, ten aanzien van deze kwesties werden onder oogen gezien, doch konden
niet in een definitieve» vorm worden gegoten.
Het is te hopen, dat als deze moeilijkheden
eenmaal overwonnen zijn, onderhandelingen
over deze kwesties tot een goed einde zullen
kunnen worden gebracht om dat de bereikte
overeenkomsten en de desbetreffende verklaring gelijktijdig zullen kunnen worden gepubliceerd."
Hongaarsch

commentaar.

Havas meldt uit Boedapest' Te Boedapest
heeft
men
het , communiqué,
waarin
wordt medegedeeld, dat voorbereidende over»
eenkomsten zijn gesloten tusschen Hongarlje en
de staten der Kleine Entente goed opgenomen.
De voorafgaande toekenning van rechtsgelijkheld aan Hongarije heeft eigenlijk slechts een
moreel effect. Men weet, dat Hongarije reeds"
door de opstellng van een vijfjaarsplan had
aangekondigd zich te zullen wapenen.
De verplichting der contracteerende
partijen af te zien van ledere toevlucht
tot geweld wordt uitgelegd als een nieuw
bewijs voor den vrcdswll der Hongaarsche regeering en als dementi van zekere
fantastische verzinselen in de internationale pers over de reis van admiraal
Horthy naar Dullschland.
De overeenkomsten houden een moreele ver»
plichting in welker belang moeilijk kan worden onderschat
De kwestie der Hongaarsche minderheden in
de landen derKleine Entente met nameTsjech»Slowakije, blijft «pen.
Men weet, dat een gepaste oplossing van
deze kwestie een der voornaamste eischen der
Hongaren vormt en men hoopt dat dank zij 't
gezag van Stojadlnowltsj. een bevredigende
oplossing van dit vraagstuk zal kunnen worden
verkregen.

Welingelichte kringen leggen deze voorbereidende overeenkomsten uit als een soort
gcntleman's agreement. welke door een latere
overeenkomst zal worden gevolgd.

Horthv

te

Hamburg

Uit Hamburg meldt D.H.8.: Vanochtend heb»
ben de Fuehrer en admiraal Horthy aan boord
van het Jacht Hamburg een rondvaart door de
haven gemaakt, waarbij een bezoek werd gebracht aan de scheepswerf van Blohm en Voss.
De echtgcnoote van admiraal Horthy heeft inmiddels een rondrit door de straten van Hamburg gemaakt

Bethlen en Eckhardt over de
Tsjechische kwestie
Hongarije moet op eigen kracht vertrouwen.

Onze

corr.

Augustus:

te Boedapest schrijft d.d.

22

Ter cere van dezen Lusten Augustus was In
verscheidene Boedapester dagbladen een»
zelfde hoofdartikel uit de pen van graaf Ste»
fan Bethlen verschenen, waarin hij nogmaals
de wisselvallige geschiedenis van het Magyaarsche rijk schels.». Hierbij vestigt hij de
aandacht op het feit. dat dit rijk als het ware
reeds driemaal werd gesticht, de eerste maal
door den ruitervorst Arpad. de tweede keer
door koning Stephanus en vervolgens nogmaals hernieuwd door den vrljheidsheld Kossuth en zijn vrienden.
Ook thans, na Trlanon, moet de Hongaarsche
staat wederom worden opgebouwd. Hiertoe zijn
positieve middelen ter vermeerdering van den
algemeenen welstand en bevordering van het
economische leven onontbeerlijk. Strijd over
wereldbeschouwingen is ln deze geheel nutte»
loos. Op vreemde hulp mag ook niet worden
g««ouwd. daar deze ten slotte meestal gelijk
slaat met vreemde overhcerschlng. Dat leerde
reeds de bevrijding van het Turksche Juk met
hulp der Oostenrijkers. De wederopstanding
moet door eigen patriotisme tot stand komen,
net door buitenlandsche leuzen.
We zijn nog ver van ons doel verwijderd.
Dat toont o.a. do behandeling van het actucele
Tsjechische vraagstuk, waarbij de gebraden
ganzen ons ook niet in den mond zullen
vliegen. Immer» beschouwt men dit in het
buitenland uitsluitend als een zaak tusschen
Tsjechoslowaklje en het machtige Duitsche
rijk. terwijl de overige nationaliteiten nauwelijks worden vermeld.
Pas thans, nu de Duitsche macht zoo l,
toegenomen, beginnen de Westersche sla»
ten -del» om dit probleem te bekommeren
«n trachten met geringe tegemoetkomln»
f*» <M «publiek binnen haar huidige

grenzen te behouden om niet met het
zwaard in de hand hare verplichtingen te
moeten nakomen, «et dergelijke genees»
middelen kan men echter slechts hulp
brengen aan een lichaam, waar nog werkelijk levenskracht in voorhanden is.
Hongarije moet na dé ervaringen met den Vol»
kenbond de les ter harte nemen, dat de aan»
spraak op rechtvaardigheid slechts ernstig
wordt opgevat, wanneer zij door een overeen»
komstige macht wordt gesteund. En deze laatste
moét juist uit het volk zelf voortkomen. Der»
halve moet Hongarije een egoïstische nationale
politiek volgen en zonder lust tot avontuur en
buitenlandsche leerstellingen eendrachtig aan
den opbouw van het rijk van den heiligen St
Llephanus samenwerken.
Rede van Eckhardt.

Terwijl graaf Belhlen zijn meening over den
huldigen toestand aldus tot uiting bracht hield
Hongarlje's tweede bulten de regeering slaand
politieke kopstuk, dr Eckhardt na een lange
periode van stilzwijgen alhier een rede, waarin
hlj eveneens verscheidenen Hongaarsche vraag»
stukken ter sprake bracht Hij constateerde
dat de wereld, dank zij de vredesverdragen van de eene crisis in de andere blijft glijden. De Hongaarsche politiek is inmiddels
reeds voor haar defensieve tot een meer posi-

—
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De pers

Dr Eckhardt deed tenslotte de gelofte, dat
Jaar onherroepelijk als president der
partij der kleine boeren zou aftreden, wanneer
intusschen niet het vraagstuk der bodemver»
deeling zou zijn behandeld door het parlement.

Szalassy's vonnis bevestigd
Havas meldt,uit Boedapest: Het hof van cas»
salie heeft het vonnis van het hof van appel,
waarbij commandant Szalassv veroordeeld werd
tot drie Jaar dwangarbeid, bevestigd.
Onze corr. te Boedapest schreef dd. 22 Aug.:
Eenige verrassing heeft het feit gewekt, dat
het proces tegen Szalassi reeds Woensdag ds.
zijn voortgang zal vinden. Ook hiermede schijnt
de regeering thans meer spoed te willen be»
trachten, waarbij het nlet buitengesloten is, dat
zij den schijn van invloed van Dullsche zijde,
naar aanleiding der mlnlslerieele reis naar
dezen invloedrijken nabuur, wil trachten te
vermijden. Algemeen verwacht men, dat de
eisen van drie jaren gevangenisstraf door het
hof zal worden ingewilligd, waarna evenwel
binnen verloop van tijd een amnestie door
den Rijksbestuurder zou volgen-om de grootmoedigheid der regeering te toonen.

.

In het algemeen ziet men deze kwestie
als een van prestige en wel aldus: De po»
sltle van Engeland in het Verre Oosten is
niet meer wat zlj was, en die van Japan
is belangrijker geworden. Engeland moet
dat nu maar eens inzien. Er bestaat In
Japan ook de overtuiging dat Engeland
meer gedaan heeft dan andere mogendheden om Japan in China te dwars»
hoornen.

-

Deze meening heerscht vooral onder de jongere elementen bij leger en vloot, op de departementen en In het zakenleven. Zij beschuldigen
de ouderen ervan te bang te zijn voor Engeland.
Die ouderen versperren de ambitie van de jon»
geren den weg. De tegenkanting tegen deze
„pro-Brltsche" politiek is daarom sterk.
Het schijnt dat de woningen van minister
Oegaki, minister Ikeda en van Matsoedelra, den
gewezen ambassadeur in Londen, die de reputatie hebben toenadering tot Engeland te wen»
schen, onder politiebewaking zijn gesteld. Het
is duidelijk, dat deze pressie moest uitloopen if
op een regeeringscrlsls, of, waarschijnlijker, np
het opgeven door de regeering van haar pogingen een „pro-Brltsche" politiek te volgen.
Dit Tokio meldt Havas: Op een vraag over de
Juistheid van de inlichtingen, volgens welke
Japan de belangen van bullenlandsche mogendheden alleen zou eerbiedigen, wanneer zij ophouden met het steunen van Tsjiang Kal-sjek,
heeft dc woordvoerder van het ministerie van
buitenlandsche zaken verklaard, dat Japan geen
voorwaarde verbindt aan het eerbiedigen van
de rechten van vreemde mogendheden, doch
wel is het noodzakelijk, dat de mogendheden
rekening houden met de moeilijke positie, waar»
in dc vijandelijkheden Japan hebben geplaatst

Het opdringen in de 17e, 18e en 19e eeuw; Moerawjef, de Russische
Aigoen en van Peking (1860)
Empire builden de verdragen

van

eenigermate weergekeerd of de Russen drongen
weer naar het Oosten op en als gevolg van «en
expeditie door Keizerin Catherlna naar Siberië gezonden wordt in 172? het verdrag
van Klakhta gesloten, waarbij de bepalingen van 1689 In een voor de Russen gunstigen
zin gewijzigd worden. Voor het eerst In de
wereldgeschiedenis krijgt «en Westersche mogendheid het recht een aantal geestelijken en
leeken in de Chinecsche hoofdstad te laten
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Meer dan tweehonderd jaren is deze overeenkomst thans oud en praetlsch vormt zij nog
immer de basis voor dc verhouding tusschen
China en Rusland.
De 18e en 19e eeuw.
In 1727 wordt de grens tusschen het Russische
grondgebied en China nog weer eens opnieuw
vastgesteld en nog verder naar het Oosten verschoven. De Russen vatten nu voet aan den
rand van den Pacific, de oever van de Zee van
Ochotsk wordt domein van den Tsaar, maar
het meer zuidelijk gelegen Amocrgcblcd blijft
2hlneesch.
Meer dan een eeuw blijft dan de toestand in
deze streken statlonnalr al zljn ook de'lmmer
naar het Oosten .opdringende Russische kolonisten in een voortdurende»» wreeden en barbaar»
schen strijd met de lnhcemsche bevolking gewikkeld. Wie welen wil wat een oorlog in Azië
wil zeggen, leze er eens de yulncey's „The
Flight of a Tartar Tribe" op na.

Russische activiteit in de 19e eeuw.
Eerst in 184? wordt de regeering in Peters»
burg weer actiever in het Oosten en een man
verschijnt hier op het tooncel wiens activiteit
de situatie radicaal zal doen veranderen en niet
alleen de grondslagen leggen van het Oost»
Siberische Rusland, maar tegelijk de basis voor
alle toekomstige conflicten in Noordoost Azië.
Die man was Nicolaas Moerawjef.
Hij laat het heele gebied verkennen, sticht
Nlcoiajewsk op Sachalln en wanneer dan Rusland in het Westen met Frankrijk en Engeland
In strijd geraakt en de oogen van de heele
wereld op Sebastopol gericht zijn, zakt hij met
1009 Kozakken den Amocr af om een EngelsenFransche landing te beletten. Deze heeft ook
inderdaad plaats, doch meer naar het Noorden
op het schiereiland Kamsjatka, waar het garnizoen van Petropawlowsk zich echter zoo
hardnekkig te weer stelt, dat de Geallieerden
Ne Russische expansie In de l?de eeuw.
het niet durven bestaan de Russen verder aan
Voor een goed begrip van de heele kwestie te vallen.
Is het noodzakelijk even bij de geschiedenis
Moerawjef, ontdekkend hoe weinig dc Chl»
stil te staan, waarbij wc een heel eind ln het neezen ln dlt gebied aan georganiseerdentegen»
verleden terug moeten.
«tand denken, ziet plotseling groote mogelijk»
In dc zeventiende eeuw dringen dc Russen heden. Hij droomt van een opmarsch naar het
diep in Azië door, zóó diep, dat op een geZuiden, de «on der steppen ziet de groote
geven oogenblik de Kozakken onder Khabaroff leege vlakte van Mantsjoerije al in Russisch
het onbekende land oostelijk van het Baikalbezit
meer bereiken en den Amocr afzakken, waar
Met den plaalselijken Mantsjocvorst In
thans nog dc stad Khabaroff de herinnering
Ai go en sluit hij dan In 1858 het verdrag, dat
aan dezen tocht levendig houdt.
als het verdrag van Aigoen in de geDc Manlsjoes, druk bezig heel China te veroveren, hebben in het eerst weinig gelegenheid schiedenis bekend geworden is, waarbij China
zich te weer te stellen, maar nadat ze hun' het heele Amoergebled aan Rusland afstaat
macht in het Rijk van het Midden gestabiliseerd
Maar dan gebeurt hem wat al zoo menig ver
hebben, maken ze het den Russen zeer lastig.
vooruitziend
staatsman en Emplrebouwer over»
Hel pas gegrondvestle Khabaroff wordt herregeering in Petersburg deskomen
is.
de
«haaldelijk aangevallen en geplunderd totdat in
Hij
hem.
avoueert
moet naar de hoofdstad terug
verdrag
van
1889 de Russen het beroemde
zaak te bepleiten. Met de grootste
Nertsjinsk sluiten, het eerste verdrag van om zljngelukt
moeite
het hem dan het reeds verkrcChina met een Westersche mogendheid, waarbij vastgesteld wordt, dat het Vablonolgebergle gene te mogen behouden, maar zijn droom om
ook Mantsjoerije te bezetten zal zich niet verde grenslijn tusschen de beide Rijken zal wormen en dc Russen beloven het Amoergebied wezenlijken. Wel krijgt hij nu de gelegenheid
om Rusland een, althans een gedeelte van het
te ontruimen.
Jaar ijsvrije, haven aan den Pacific te bezorgen.
We zien hler voor het eerst, dat bekende
Moerawjef sticht in 1861 Wladlwostok. „Bcverschijnsel in de Russische geschiedenis
hcerscheresse van het Oosten" beteekent dit.
Hij had zich een Singapore gedroomd, maar
optreden, dat dan ook verder tot op den
huldigen dag dc Russische politiek zal
kon niet gelijk een halve eeuw vroeger Rallies
den weerstand van zijn regeering overwinnen.
beheerschen. Nl dat zoodra dit geweldige
rijk in het Westen, in Europa wordt bezig
Toen men aan het eind van de Ilkle eeuw zijn
gehouden, het in het Oosten slechts verplan trachtte te verwezenlijken was het te laat.
«ledigend zal optreden en omgekeerd.
want intusschen was Japan een groote mogendNooit slaagden de Tsaren er in gelijktijdig
heid geworden en op de slagvelden rond Port
zoowel naar het Westen als hel Oosten
Arthur en in Mantsjoerije werd zijn droom in
front te maken.
stukken geslagen.
Het verdrag van Aigoen, gesloten met een
Het verdrag van Nertsjinsk bezegelde een plaatselijke overheid, werd door do regeering
terugtocht noodzakelijk geworden door den in Peking echter niet erkend, maar de Russische
strijd van Peter den Groote met de Zweden.
gezant handig gebruik makend van de moeiNauw was echter de rust ln het Westen lijkheden waarin China zich dank zij den oor»

.

daartegen een campagne met
edeweten
derregeering

voert

De Timcs verneemt dd. 22 Xug. uit Tokio:
Dc kranten bevatten heden berichten dat de
buitenlandsche politiek van Japan op het punt
slaat herzien te worden, om andere mogendheden, die belangen hebben in China, gunstig
te stemmen. Het departement van buitenland»
sche zaken ontkent dat ten stelligste.
De kranten beweren, dat de minister van
buitenlandsche zaken generaal Oegaki van mee»
ning Is dat het verkeerd is andere landen tegen
zich in te nemen nu Japan op een kritiek punt
van de campagne in China is gekomen. Hij zou
daarom een verzoenende houding hebben aan»
genomen, er tevens moeite voor doend om die
landen ervan af te brengen hulp te verleenen
aan het regime van Tsjiang Kzl-sjek. Frankrijk
en de Vereenigde Staten zouden reeds minder
geneigd zijn geworden de regeering te Hankau
te helpen.
Er is geen twijfel aan of deze perscampagne
geschiedt met medeweten van de regeering, en
is bedoeld als een poging om invloed te oefenen
op de publieke opinie in die richting. Het is een
gevaarlijk spel, want de tegenkanting tegen
concessies aan Engeland zit diep.

hij na een

,

1

De jongeren in Japan verwijten den ouderen, dat zij
bang zijn voor Engeland

loosheid.

wonen...,

AVONDBLAD B

TOKIO'S TOENADERINGSPOLITIEK TOT
ENGELAND STUIT OP STERK VERZET

tleve houding overgegaaa Vanneer het met
betrekking tot Tsjecho Slowakije zijn elschen
thans niet in vervulling kan doen gaan. ver»
zuimt het den overgang en zal door de ge»
schiedenis worden weggevaagd. Het leger moet
verder worden ontwikkeld. Daaraan heeft ook
Engeland het 4e danken, dat het zooveel ge»
wicht in de schaal kan leggen. Van Frankrijk
had men meer ter verbetering van den toe»
stand verwacht. Zoo huichelachtig als de
Kleine Entente is het evenwel niet.
Tegenover den Tsjechischen staat, die
steeds de leiding bij antl-Hongaarsche
bewegingen heeft gehad, kan Hongarije
met de armen over elkaar rustig toe»
zien, hoe hij zijn verderf tegemoet gaat.
Op het gebied der binnenlandsche politiek
hekelde spreker het streven naar een dictatuur
en zwaaide den minister-president in deze zijn
lof toe.
Drie problemen zouden nog tot een gunstige
oplossing moeten worden gebracht, te weten
het jodenvraagstuk, het probleem van een eer»
lijke verdeeling van den bodem en de werke-

DE RUSSISCHE EXPANSIE IN AZIE

Onze medewerker, de heer J. Fablus, schreef
ons d d. 5 Augustus, in de dagen van de groole
Japansch-Russlsche spanning:
Het is de groote vraag of dit artikel nog wel
langs den gewonen weg, d.w-z. vla Siberië ver»
zonden zal kunnen worden, want zooals de toestand zlch op dit oogenblik ontwikkelt zou het
best kunnen zijn, dat we over enkele dagen de
Russische bombardeervliegtuigen al boven
Tokio zullen zien verschijnen.
Sedert gisteren heeft het luchtverdedigingscommando voor Oost-Japan verhoogde waakzaamheid gelast en zijn wc in het eerste ver»
duisteringsstadium gekomen waarbij alle bul»
tenllchten en vooral de rcclameverlichtlngen
verboden zijn. Praetlsch wordt er om het be»
twlste terrein al zwaar gevochten. De Japan»
sche legerberlchlen spreken van Russische aan»
vallen» met gemotoriseerde^ afdeelingen, bom»
bardementen met zware artillerie en honderd»
tallen tanks, terwijl niet minder dan zestig
vliegtuigen tegelijk boven Koreaansch gebied
gezien zijn. yuo Vadis? Het is heel moeilijk
om op deze vraag een antwoord te geven aan»
gezien er zoowel aan Japanschen kant als aan
de zijde der Sowjcts factoren in het spel zijn,
wier waarde vrijwel niet. te schatten valt
OogenschUnlljk lijkt het voor de Japanners
nagenoeg ondoenlijk zich thans in een oorlog
met Rusland te begeven nu ze de handen vol
hebben met de Chlneezen en de economische
moeilijkheden waarachtig al groot genoeg zijn.
Ook voor de Russen lijkt het oogenblik al
heel slecht gekozen. Men kan toch immers nlet
ongestraft een aantal leidende figuren terecht
stellen, waaronder dc besten, zonder het heele
staatsbestel te desorganiseeren. De Japanners
mogen misschien iets te veel waarde hechten
aan de desertie van den generaal der GP.U.
Loeshkow. maar met dat al blijft dit toch wel
een zeer bedenkelijk symptoom.
Maar we zijn hier in Azië. waar immer het
meest onwaarschijnlijke plotseling keiharde
werkelijkheid kan worden en waar altijd gebeurt wat niemand verwacht had.
Grensincidenten zijn sinds jaren aan de orde
van den dag. Zelfs dc Chineezen hadden toen
zij nog de baas in Manlsjoerlje waren herhaaldelijk moeilijkheden met hun buren. Hoe kan
het haast ook anders langs een grens, die meer
dan een halve eeuw geleden werd vastgesteld,
in een tijd toen de cartographie nog nlet de bcteekenls had van tegenwoordig. Zelfs daar
waar dc grens langs natuurlijke scheidingslijnen gelijk b.v. rivieren loopt heerscht nog onzekerheid, want talrijk zijn de gevallen waarin
het stroomgebied zlch verlegd heeft gelijk het
conflict In Junl 1937 over een paar
eilanden in
den Amoer heel duidelijk bewijst

—

Maatregelen ter verhooging van
Japans weerbaarheid
De Japansche regeering heelt na verkrijging van de keizerlijke goedkeuring twee be»

sluiten gepubliceerd in de Staatscourant betref»
fende de artikels 6en 21 van de wet op de
nationale mobilisatie. Daarin wordt voorzien in

beperking van het te werk stellen van afgestudeerden van scholen, speciaal die van technische scholen. Bovendien moeten allen, dieeen medisch beroep uitoefenen, worden geregistreerd. De eerstgenoemde bepaling bedoelt,
dat de fabrieken van krijgsmaleriaal en de z.g.
sleutelindustrlcen voortdurend de beschikking
zullen hebben over een voldoend aantal ge»
schoolde technici.
Het besluit nopens artikel 6 machtigt de
regeering om regelend op te treden wat betreft
de arbeidsvoorwaarden, waaronder 21 verplicht
de Japansche onderdanen opgaven te verstrek»
ken over hun beroep.
De regeering bereidt de afkondiging voor
van tot in bijzonderheden uitgewerkte nieuwe
mlnlsterleele besluiten voor de tenuitvoerlegging van de twee keizerlijke besluiten. De re»
gistratie van hen, die een medisch beroep uitoefenen, en waaronder vallen doktoren, tand»
artsen, verplegers en verpleegsters en apothekers, zal ledere vier Jaar opnieuw geschieden.
Kaar het heet, zijn er op het oogenblik 13.000
Jongelieden, die in hun laatste jaar zijn van
hun opleiding voor den scheepsbouw, de luchtIndustrie,
" vaart, het machinevak, de chemische
de electrlclteitslndustrie, den mijnbouw, de
brandstoffennljverheld, de fabricage van ontplofbare stoffen, de vervaardiging van wapens
enz.

Chineesch passagiersvliegtuig
omlaaggeschoten
Uit Londen: Van Chinecsche zijde wordt
medegedeeld, dat boven de Kantondella een
vliegtuig van dc Chinecsche luchtvaartmaatschappij, dat den dienst tusschen Hongkong en
Gawoetsjoe onderhield, omlaag is gescholen. De
maatschappij heeft verklaard, dat de inzittenden ongedeerd zijn, doch dat het incident „internationale gevolgen" zal hebben. Men veronderstelt dat dit beteekent, dat zich buitenlanders aan boord van het toestel bevonden.
Uit Macao: Men vreest, dat twaalf van de
vijftien inzittenden van het Chinecsche passagiersvliegtuig, dat boven dc Kantondelta omlaag is geschoten, om het leven zijn gekomen.
Haar verluidt hebben Japansche vliegtuigen de
passagiers onder vuur genomen, toen zij het
toestel wilden verlaten, nadat dit op den grond
was gezet Een Britsche kanonncerboot heeft
zich haar het vliegtuig begeven om hulp te
bieden.
De Amerlkaansche vlieger ls hler aangekomen
met een Chineeschcn passagier, die door 'n mltrailleurkogel gewond is.
De Chineezen veronderstellen, dat het toestel
omlaag geschoten is, omdat dc Japanners ge»
loofden, dat Soen Fo, dc voorzitter van den
uilvoerenden Joean, zich aan boord bevond.
Soen Fo Is evenwel aan boord van een ander
vliegtuig op weg naar Hankau.

Russische begrooting 1938
Uit Moskou. De door de Hoogste Sowjet aan»
genomen begrooting 1938 voor de Sowjelunle
wordt gepubliceerd. De inkomsten bedragen
132.657-393.000 roebel, de uitgaven 131.137H93.000
roebel, het batig saldo dus 1.500.000.000 roebel.

HET WEENSCHE STAATSGERECHTSHOF
SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID
slerie van justitie, de slrafbcvoegdheld van het
hof nog zal uitbreiden, mag dit toch onwaar»
schijnlijk worden geacht en zulks wel in hoofdzaak
omdat in de practljk voor den beklaagde
in vele zoo niet in de meeste gevallen het
proces voor het staatsgerechtshof de voor»
bereiding zal blijken te zijn van 'n veroor»
deeling door den strafrechter.
Het is immers niet alleen denkbaar maar
zeer wel te verwachten, dat het staatsgereclnshof In zijn gedocumenteerde schuldigverklaring
zal conslateeren. dat dc beklaagde crimineele
delicten op zijn geweien heeft, b.v. moord en
vooral ook medeplichtigheid aan of opstoken
lot moord. Sprak men ecnige Jaren lang van
de moordenaars van Dollfuss. thans spreekt
men op grond van de verandering der politieke
machtsverhouding van den moord op de lieden,
die vroeger de moordenaars van Dollfuss werden
genoemd, met name Planetta en Holzwcbcr, die
thans martelaren zijn geworden. Zij zijn opgehangen in den tijd waarin Schuschnigg nog
minister van justitie was. en hij kan dus eventueel medeplichtig worden bevonden aan
moord. In een dergelijk geval moet dc officier
van justitie ingrijpen en wordt de beklaagde
voor den strafrechter gevoerd, die het bewijs
van zijn schuld reeds kant en klaar in de gedocumenteerde motiveering van het slaalsgerechtsbof zal kunnen vinden.
In geval nu evenwel het staatsgerechtshof den
zijn.
beklaagde alleen schuldig bevindt aan volksDit Wcenschc staatsgerechtshof kan, in tegen» vijandelijke daden, en hem daarvoor aan de
stelling met de politieke Sowjetrechtbankcn. kaak stelt dan is weer mogelijk, dat hij. als
den beklaagden geen gevangenisstraf en ook zijnde een staatsgevaarlijk individu, in ..Sicheniet dc doodstraf opleggen. Het moet onderrungsbcwahrung" wordt gesteld of gehouden.
De beklaagden kunnen zich een verdediger
zoeken, of dc beklaagde al dan niet onschuldig
is. Komt het hof tot de conclusie, dat beklaagde kiezen, behoudens de bevoegdheid van het hof
schuldig Is, dan moet het duidelijk en gesubom dien verdediger te wraken, en een ander
stantiecrd mollvcercn, waar hij zich aan volkste laten aanwijzen. Naar het heet zullen de provijandige delicten heeft schuldig gemaakt
cessen openbaar zijn.
De straffen, welke het staatsgerechtshof
Op grond van een lijst van
op le
volgens dc wet kan opleggen, verschillen In maken door den minister van candidaten.
in over»
Justitie,
aard aanmerkelijk van die welke een strafrechtleg met den minister van binnenlandse^?
bank pleegt op te leggen. Zij zijn in dc eerste zaken, zal de Führcr zelf den rechter aanwijplaats: openlijke aan de kaak stelling van den zen. naar het voorbeeld van samenstelling van
beklaagde, en ten tweede vcrvallcnverklaring het volksgerecht te Berlijn moet zoowel de
van het staatsburgerrecht Daar komt dan nog voorzitter als op zijn minst een van de bijzitbij als straf: dc in beslagneming van zUn verters een rechter zijn. De overige bijzitter» wormogen, teneinde dc schade welke hij den staat den gekozen uit „alle klassen
der bevolking"
heeft berokkend, te vergoeden.
zoodat de beklaagde als het ware tegenover
representanten van de geheele volksgemeenLater wellicht strafvervolging
schap
te slaan, waaronder men hier
Ofschoon theoretisch de mogelijkheid bestaat pleegt komt
te verslaan, dat er een vertegenwoordidat de rljkskanselier later, gehoord het mini- ger
blj is van de S.S.. van de S.A. en van het
D.A.F., de weermacht en de politie.
log met Engeland en Frankrijk bevond, liet er De beklaagden.
zich eindelijk toch in 1860 toe vinden het verAan de spits van de beklaagden zal natuur»
d/ag van Peking te sluiten, waarbij da lijk Schuschnigg zelf slaan, wiens vermoedebepalingen van Algoen nu definitief werden lijke verblijfplaats hotel Melropole te Weenen
gelegaliseerd en... (daarmede zijn wij tegelijk is, waarbij in het midden moet worden gelaten,
bij de huidige gebeurtenissen aangeland) de of hij de appartementen op dc vierde verdieping
grens turschen Rusland en China voor goed, lij dan wel in het sousterrain bewoont. Do tweede
het ook in grove trekken, werd vastgelegd.
I» Ichmltt, de voormalige burgemeester van
Onze Berlljnsehe correspondent telefoneerde
ons gisteravond:
Berlijn tooit zlch
zooals gebruikelijk vol»
gens een ontwerp van prof. Bruno von Aren.
voor het bezoek van Horthy en, afgezien van
de dagelljksche stekeligheden tegenover Tsje»
choslowakljc. zijn het bijna uitsluitend de uiterlijkheden van dat bezoek, waarover de kranten
vol slaan.
Nochtans kunnen wij na afwezigheid van
een kleine week nog steeds de kwestie van het
Wcenschc staatsgerechtshof als hoofdschotel op
de tafel der politieke gesprekken aantreffen. De
wet op het staatsgerechtshof, hetwelk eerst
later, dat is over ecnige weken of misschien
maanden, zal worden geconslllulloneerd, heeft
In het buitenland aanleiding gegeven tot velerlel ultvoerigen commentaar, welke hier ten deelc
als onjuist ten deele als sterk verteekend
wordt bestempeld. Toegegevenwordt echter, dat
met het Wcenschc staatsgerechtshof voor het
eerst een rechtbank in werking zal treden,
welke van zuiver polltleken aard is.
Gezegd is, dat nu eerlang eenlge theater»
processen kunnen worden verwacht, en
daar dit woord „theaterprocessen"onwillekeurig doet denken aan Rusland, waarmede men zich hier niet gaarne .vergeleken ziet, wordt alhier de nadruk gelegd
op het verschil tusschen dc processen in
Rusland en de processen, welke voor het
Wcenschc staatsgerechtshof te verwachten

—

.

—

POLEN NEEMT AFSTAND
TOT DEN VOLKENBOND
Zijn houding zal bepaald worden
door de houding van de antifascistische machten te Genève
Havas meldt uit Warschau: De houding van
Polen len opzichte van den Volkenbond vormt
wederom het onderwerp van een hoofdartikel
in de Kurjer Poranny. Het blad constateert,
dat het besluit der Poolsche regeering. haar
permanente delegatie te Oeneve op te heffen,
geenszins een sensatie of een demonstratie Is,
daar er geen bijzonder politiek belang aan moet
worden toegekend.
Daarentegen zou een eventueel uittreden
van Polen uit den Baad van den Volkenbond
niet van groote politieke beleekenis versloken
zijn. Een beslissing dienaangaande is, ook al
werd hler reeds over gesproken, nog niet ge»
nomen en wordt voor of tijdens de herfstbijecn»
komst der Assemblee verwacht.
Het blad geeft vervolgens een resumé van
de oorzaken, die Polen crilisch stemmen ten
aanzien van den Volkenbond en zegt, dat deze
houding van Polen door vele staten gedeeld
wordt. De schrijver constateert, dat de meeste
mogendheden, nadat Italië uit den Volkenbond
getreden was. te kennen hebben gegeven, dat
zij ongaarne het streven van bepaalde kringen
om van den Volkenbond een bloc van bepaalde
strekking te maken. Tegelijkertijd brengt de
schrijver de verklaringen in herinnering, dia
de Brilsche en Fransche ministers van Buitenlandsche Zaken dienaangaande hebben alge»
legd, doch merkt op. dat het gevaar hierdoor
niet uit den weg is geruimd.
De kringen, die van den Volkenbond een
strijdmiddel willen maken tegen de totalitaire
staten plus de Sowjetunie, die tot de ..democratische" stalen gerekend wordt hebben hun
plan nlet laten varen en op de volgende zitting
van den Volkenbond zal dan ook de gelegenheid voor uitlatingen in dien zin geboden worden.

Men is wellicht niet ver van de waarheid ver»
wijderd, aldus het artikel, indien men vaststelt,
dat de wijze, waarop op deze uitingen bij de
a.s. Volkenbondszitting gereageerd wordt het
voornaamste element zal zijn, dat voor de Poolsche regeering in haar houding ten opzichte
van den Volkenbond den doorslag zal geven.
In deze. evenals in andere aangelegenheden,
zal Polen zich laten leiden door zijn welbegrepen eigenbelang en de idee van den internationalen vrede.

Septemberbijeenkomsten van
den Volkenbond

Men schrijft ons uit Genève:
Op 9 September met de opening van de Io2e
zitting van den Raad van den Volkenbond zal
het politieke seizoen van Genève weer aanvangen. Op 12 September begint de Volkenbondsvergadering.

De voorlooplgo agenda voor de Raadszitting
bevat 18 punten, waaronder slechts één politiek
probleem, n.l. het beroep van de Chlneesche
regeering. op grond van artikelen 10, 11 en 17
van het Volkenbondsverdrag.
Gelijktijdig met de Volkenbondsvergadering
zal de Volkenbondsraad verkiezingen moeten,
houden voor de opvolging van do verleden Jaar
overleden rechter aan het Internationaal Gerechtshof, A. Hammarskjöld. Dc Japansche re»
gecrlng. die hoewel niet langer lid van den
Volkenbond, haar lidmaatschap van het Haagsche Hof heeft gehandhaafd, heeft de ultnoodl»
ging aangenomen om zich voor deze gelegenheid in Raad en Volkenbondsvergadering t»
doen vertegenwoordigen.
De Volkenbondsvergadering moet 3 nieuwe
nict-permanente leden kiezen in de plaals van
de 3 uiltredende Polen, Ecuador en Roemenië.
Weencn, thans in het concentratiekamp van
Dachau; nummer drie de gewezen minister van
oorlog, Vauguin, laatstelijk president van de
Bondsspoorwegen, die uit Italië terugkwam en
gearresteerd werd; nummer vier: von Bahr»
Bahrenfels. gewezen lutt-kolonel, laatstelijk
gezant te Boedapest; nummer vijf: Alexander.
gewezen chef van de „Sturmscharen". een soort
SS. van Schuschnigg; nummer zes: kolonel
Adam, gewezen chef van den propaganda»
dienst van Schuschnigg; laatstgenoemde drie
bevinden zich in het kamp te .Dachau.
Aangenomen mag worden, dat wanneer de
processen zullen beginnen, alle beklaagden in
de gewone voorloopigc hechtenis zullen worden
gesteld thuis van bewaring).
Deze lijst is natuurlijk allerminst volledig,
maar het vermoeden, dat er een vijftig- tot
honderdtal persoonlijkheden zouden worden
gevonnist ls waarschijnlijk ongegrond. Veeleer
is te verwachten, dat slechts een klein getal
van de voornaamste persoonlijkheden van het
vroegere regime voor het staatsgerechtshof
zuilen verschijnen. Dit zijn de persoonlijkheden,
die door de acten in dc bondskanselarij, welke
sedert de aansluiting nauwkeurig zijn gezift en
bestudeerd, als
gecompromitteerd
worden beschouwd.
Tot dezen behooren feitelijk ook Zcrnatto,
de leider van het Vaderlandsche front; Stockin»
ger, de minister van handel, en de gewezen
Oostenrljksche gezant te Londen, von Frankenstein, die heeft geweigerd naar Oostenrijk
terug te koeren, en erin is geslaagd de Engel»
sche nationaliteit te verwerven, naar men
zegt op voorspraak van Lord Londondcrry. die
overigens als vriend van het Duitsche natio»
naal-socialisme bekend staat. Denkbaar is het.
dat deze bij verstek zullen worden veroordeeld.
Het aan dc kaak stellen en dc straf van do
inbeslagneming van hun vermogen, welke bij
voorbaat reeds heeft plaats gehad, kan evengoed
geschieden als zij er niet bij zijn.
Over al deze dingen zullen de hoogste in»
stantics te Berlijn beslissen, in overleg met
die de feitelijke hoofdaanklager zal
zijn.

Een interessante bijzonderheid is. dat
Schuschnigg doende is om het bewijs van zijn
volledig ariërschap te documenteeren: hij heeft
daartoe geschreven naar Ludovicc in Zuid»
Siavie. waar hij Is geboren, en aan dc pastorie
van Kamnlk in dc buurt van Ludovicc. De
familie van Schuschnigg Is namelijk van
Slowccnschen oorsprong, en de naam was
oorspronkelijk Susnik. Of deze aanvraag ver»
band houdt met het te verwachten proces, is
niet bekend.

Cnnadeesche vliegtuigen voor
de Engelsche luchtvloot
Uit Londen. De luchtvaortcorrespondent van
de Daily Express bericht dat de Britsche regeering voornemens is viermotorige bommenwerpers in Canada te laten bouwen. De nieuws
toestellen zullen een gewicht van dertig ton
hebben en een snelheid van 480 km per uur
kunnen bereiken. De actieradius moet 8000 km
zijn. De toestellen zullen worden bewapend met
een klein kanon.
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Franco's opmarsen

Uit Salamanca meldt Havas: Het groote
hoofdkwartier van de troepen van Franco heeft
medegedeeld, dat de rechtsche troepen aan de

Ebro verder zljn opgerukt. In Estremadura
zijn alle tegenaanvallen van den vijand mis»
Bij den Taag hebben de rechtschen het
lukt.
geen rassenbeginsel,
Spanje en Portugal
dorp el Camplllo en Puerto de San Vinccnte
bezet. In drie dagen tijd werden tien dorpen
op religieuze
Spanje van Franco is
veroverd en ongeveer 700 vierkante kilometer
en andere geestelijke motieven
terrein bezet. 1500 krijgsgevangenen werden
gemaakt, en de vijand liet meer dan 500 dooden
op hot slagveld achter.
Uit Valencia: Dc vijand heeft gepoogd onze
troepen
uit hun stellingen te verdrijven ln het
Rassen- en godsdienstkivesties in Italië en
gebied bij Viver ten Noorden van de Sierra
de Sapadan van Bcchi, negen kilometer ten
Uit Pamplona meldt Reuter: Het schijnt niet bijvoorbeeld Israël Siegfried heelen (want Noordwesten van Nules, tol Jinquer. Allo aanwaarschijnlijk, dat het rechtsche Spanje het Siegfried is in Dullschland bij Joden zeer ge-, vallen werden afgeslagen.
bruikclijk), bevat een lijst van zoowel manlijke
rassenbeginsel in zal voeren. In een van de dagUit Perpignan. Uit San Sebastian wordt offibladen van Pamplona is een manifest van de als vrouwelijke voornamen, welke als specifiek cieel gemeld, dat de autoriteiten van het rechtphalanx gepubliceerd, waarin wordt gezegd, Joodsch hebben te gelden.
sche Spanje maatregelen hebben genomen om
Het is eigenaardig, dat alle voornamen, welke de Jonge mannen van de lichting 1941. d.w.z„
dat de raspolitiek van de partij is beperkt tot
een onverzoenlijken tegenstand legen de Joden op do lijst voorkomen ook in Nederland als zij, die op het oogenblik achttien jaar zijn, te
op religieuze gronden. Aangezien evenwel kenschetsend Joodsch zouden worden bedoen inschrijven. Men verwacht, dat zij binnende Joden reeds ln de tijden van Columbus uit schouwd, met uitzondering alleen van Juist den kort onder de wapenen geroepen zullen worden.
naam Sara, welke in Duitschiand als verplichte
het land verdreven zijn. is er weinig gelegenHandelsbetrekkingen tusschen Brazilië
kenmerking van Jodinnen zal hebben te gelheid tot antisemitisme. De partij zoekt de „suden, doch die in Nederland ook onder nietprematie van den geest" boven de „supremaen Spanje.
tie van het bloed" en een biologisch rassenbe» Joden zeer veel voorkomt. *
Uit Rio de Janeiro. De Braziliaansche regeeWij denken aan het oude kinderrijmpje: „Er
glnsel kan zlj niet erkennen, zij erkent in den
ring
heeft besloten handelsbetrekkingen aan te
mensch alleen de eeuwige waarde, welke hem was eens een meid en die heette Saar.- die knóopen
met het rechtsche Spanje. Brazilië zal
keek in de pot en de Jood was gaar". „Wij
bestemt tot verlossing of verdoeming.
Spanje verschepen en Spaansche
koffie
naar
gelijk,
(zoo
omdat
zijn
bij
Saartje
alle menschen
zaten laatst
dichtte van waren terugontvangen.
„Voor ons
De verrekening zal ge»
Christus zijn bloed heeft vergoten voor allen. Alphen) en dronken chocola".
clearing.
schieden
door
zijn
geaarzeld
bloed
den
Saartjes
Deze beide
waren, zooals uit
De Spanjaard heeft nooit
te mengen met het bloed van de inboorlingen verderen inhoud blijkt, geen Jodinnen. Van 1
van zijn koloniën en heeft deze inboorlingen Januari af is nu echter hier iedere vrouw, die Storing bij
pelroleumlelding in Mexico.
nergens van uitgesloten, noch uit het sociale Sara heet, een Jodin.
staatspelroleummaalschappij
Uit
De
Mexico.
leven, noch van zijn universiteiten. Juist even»
Uit Weenen: Rijkscommissaris Bürckcl heelt heeft medegedeeld, dat geen sprake ls van een
wel omdat wij niet de waarde van het bloed
aanslag van bandieten op de petroleumleldlng
der emigratie
doch van den geest erkennen, zijn wij essen» hier met het oog op de regeling
een
van
Puzarica naar Mexico. Wel is hel pompen
(Oostenrijk)
tieele tegenstanders van de Joden. De stichter van Joden uit de Ostmark
gestaakt,
aangezien een storm de eiectrische
voor
JoodRivera,
ntraal
bureau
„Ce
de
van de phalonx. José Antonio Primo
leiding,
welke
het pompstation van stroom
emigratie"
Het
heeft
opgericht.
heeft gezegd, dat voor Spanje het Joodsche sche
beschadigd.
aangevangen.
heeft
voorziet
zijn
werkzaamheden
reeds
ras.
doch
vraagstuk
van
vraagstuk nooit een
van geloof zal zijn".
Hot manifest van de phalanx verklaart ver»
der. dat de Joden de grootste vijanden van de
kerk zijn en van de beschaving van Rome.
Communisme Is een Joodsche schepping. De
phalanx zal geen politieke of eugenetische wet»
ten legen de Joden dulden, doch alleen inquisltorieele maatregelen ln den naam van Gods
rechten en de katholieke grootheid van den
staat. n.l. uitwijzing in massa.Porlugeesche pers.
Uit Lissabon: De geheele
doch in het bijzonder de katholieke, levert criDe Arabieren treden thans georganiseerd op bij zorgtiek op de houding van Italië ten aanzien van
vuldig voorbereide operaties
het rassenvraagstuk. De directeur van A Voz,
vooraanstaande
meest
van
de
oudste
en
een
Journalisten van Portugal. Conselheiro Fernando dc Souza. heeft in een hoofdartikel geschreven. dat Italië op den verkeerden weg is.

aanvaarden
echter antisemitisch

het

Duitschland

een

TERREUR IN PALESTINA BEANTWOORD
MET CONTRA-TERREUR

De rassenkwestie in Italië

De Osservatore Romano wijst het fascistisch
standpunt af
Uit Rome: De Osservatore Romano schrijft
opnieuw, dat het rassenvraagstuk geen politieke
kwestie is, doch een moreel gevaar vormt en
dus tot de bevoegdheid van de kerk behoort.
Het blad constateert dat tal van bladen van
meening zijn. dat de overeenkomst tusschen de
fascistische partij en de katholieke actie een
verplichting van de laatste organisatie inhoudt
zich niet met d«»e kwestie l«:lg te houden.
Deze conclusies zijn. volgens het blad. fantastisch, daar het rassenvraagstuk geen politiek
thema vormt doch een gevaar voor de groote
familie der Christelijke mcnschheid en geestelijk. zedelijk en godsdienstig van essentleele
beteckenis is".
Volgens den Romelnschen correspondent van
de Tlmcs. meldt een onbevestigd bericht dat het
waarschijnlijk is dat de antisemitische campagne uitgebreid zal worden lot Joodsche ambtenaren. Het schijnt dat op alle departementen
ln Rome navraag is gedaan naar het aantal Joden dat er werkzaam Is, en waarschijnlijk zullen deze ontslagen worden.

Na de conferentie van Fulda
der Duilsehe bisschoppen.
Onze Berlljnsehe correspondent telefoneerde
ons gisteravond:
Men weet dat te Fulda het Duitsche episcopaat zonder het Oo,terljksche episcopaat heeft
vergaderd Het Duitsche episcopaat heeft na
rijp beraad en vermoedelijk gehoard het advies
van het Vaticaan. besloten om in den herderlijken brief, die op grond van de beraadslagingen ter conferentie as. Zondag in alle katholieke kerken zal worden voorgelezen, geen
rechtslrcekschc of ook Indirecte polemiek tegen
de Oostenrljksche bisschoppen te voeren.
Voorts zal de herderlijke brief zoodanig zijn
geformuleerd, dat er duidelijk het streven In
aan den dag komt zich ook met den staat op
een zoo goed mogelijken voet te blijven bevinden.
Alleen ten opzichte van dc opvoeding
van de jeugd en van de scholen blijft
het episcopaat op zijn bekende standpunt
Houding

staan.

Hoofdexpert in deze zaak ls graaf Preyslng,
de bisschop van Berlijn, die ook de eventueel»
onderhandelingen over dit onderwerp met dc
bevoegde regeeringsinstantles zal hebben te
voeren.
m
Havas meldt uit Berlijn: Het orgaan van nationaal-socialistische studenten Die Bcwegung,
bespreekt het wereldcongres van katholieke
studenten Pax Romans, dat op het oogenblik te
Bied in Joegoslavië wordt gehouden en zegt
naar aanleiding daarvan, dat het nationaalsocialisme vastbesloten is te strijden tegen katholieke actie onder de studenten.
Hel orgaan bespreekt de jongste verklaringen van den paus over de rassenkwestie en
concludeert daaruit dat het een voorname
taak der katholieke studenten is zich op elk
gebied tegen het natlonaal-socialisme te verzetten. Pax Romana strijdt in de geheele wereld
tegen dc nieuwe orde die voortvloeit uit de
rassengedachte.

Activiteit de. r.k. kerk In Wecnen nog
mer beperkt
De Timis meld', uit Wcenen: De campagne
tegen de r.k. Ic<?7': in Oostenrijk duurt voort.
Gisteren is het diireai, van den Volksbund te
huur gezet, omdat rie organisatie is opg «even.
De grootste reun'...chk>m»liekc organisatie i»
Oostenrijk deelt dus het lot van dc andere. Er
bestaat thans nog maar één roomsch-katholieke organisatie van eenige beteckenis in
Oostenrijk dc Katholieke Actie welker bedrilvigheid echter strikt beperkt is
lot religieuze
zaken. De
welke in 1909 was opgericht deed cultureel en
wetenschappelijk
werk. organiseerde pelgrimstochten en publiceerde eenige katholieke kranten. die ook
verboden zijn.

De verplichte Joodsche
voornamen in Duitschiand
Onze correspondent te Berlijn meldt ons:
De tweede uitvoeringsbepaling van de we:
op de voornamen, waarbij Joden,
voorzoover
zlj tot het Dullsche rijk behooren of
statenloos
zijn. worden verplicht om vóór hun andere
«amen. indien deze niet Joodsch klinken, den
naam Israël of 2ara te plaatsen, zoodat wij
bat volgend jaar lieden zullen aantreffen, die

Geruchten over nieuwe verdeelingsplannen duiken op

Een bijzondere corr. te Tel Avis schrijft dd.
18 Augustus:
Toen de Britsche minister van koloniën plot»
seling incognito Palestina bezocht, lag het voor
de hand te veronderstellen, dat hij van de
den
regeering alarmeerende rapporten over
toestand der openbare (on)veillgheid had gekregen. Die hadden niet alleen betrekking op de
vele aanslagen, waaromtrent officieele berichten verschijnen.
De hooge commissaris heelt vermoedelijk twee dingen in het licht gesteld:
1. Dat de toestand verscherpt is door
een —" waarschijnlijk Joodsche actie van
eontraterreur en 2. dat dé Arabische ter-

—

roristen in een militaire organisatie herwaarschijnlijk buivormd zijn en door
deskundigen worden opgetenlandsehe
leid en geleid.

—
—

De Joodsche terreur.
Punt 1 was zorgwekkend, omdat het de
regeering tot een strijd op twee fronten dwingt,
die niet alleen technisch moeilijk is.
De Engellchen waren in den loop van het
laatste jaar gedwongen, steeds meer op het
Joodsche element te steunen en hadden daarbij
geleidelijk iets van hun gereserveerdheid laten
varen. De aanstelling van Joden als z.g. hulp»
politie was in den beginne een zeer uiterlijke
vertooning. Deze toestand behoort lot een ver
verleden. De Joodsche krachten kregen ge»
leidelijk een doelmatiger opleiding en werden
in groeiende mate tot het voeren van ernstige
acties gebruikt De coöperatie met de Engelsche
strijdkrachten veronderstel: echter een zoo»
danige mate van politieke loya'it^!. dat allhans
contraterreur van Joodsche zijde als uitgesloten
moet worden beschouwd.
Het was dus voor de regeer^.? een hevige
teleurstelling, toen het front var. c» Joodsche
lljdelijkheldspolitlek. dat twee jaar lang intact
was gebleven, eenige bedenkelijke gapingen
ging vertoonen.
Daarbij komt, dat deze uitbarstingen een
ondermijning van het Interne gezag der Zionistische leiding aankondigden, welke de regeering
niet onverschilligkan zijn.
De regeering lijdt er al genoeg onder, dat zij
aan Arabische zijde geen ..gematigde" represe-.talie
met wie zij kan onderhandelen. Aan
Joodsche zijde was er zoon representatie, maar
als deze ook al bleek haar eigen menschen niet
meer voldoende achter zich te hebben, zou d»
algemeene toestand er niet beter op worden.
Er zijn dc laatste dagen weer een paar gevallen van represailles voorgekomen: grootscheepsche aanslagen met zware tijdbommen als
in Haifa en Jerusaicm hebben Inmiddels niet
meer plaats gehad. Maar de nagestreefde pacificatie der militante groep, aan wie deze acties
worden toegeschreven, is nog niet bereikt.
De Arabische terreur.
De zorgen die uit punt 2 voortvloeien zijn
alleszins gerechtvaardigd gebleken.
De Arabische terroristische groepen zijn de
laatste 14 dagen met een onbeschroomdheid opgetreden die al het tot dusver vertoonde in
dc schaduw stelt en
wat erger is
hun
operaties bleken zorgvuldig voorbereid
en

—

—

geleid.

Daar was ten eerste dc bankroof in Nabloes,
waar volgens Amcrikaansche methodes dc kas
van Barclays Bank van £ 5000 werd beroofd
en gisteren wist men nog eens een poslzending van £ 2000 te bemachtigen. Nu is
Nabloes een terroristen-centrum,
waar de
heele bevolking, hetzij uit overtuiging, hetzij
uit vrees, mcl dc terroristen heult.
Maar verder slaagde een overval bij Haifa.
waar. enkele kilometers van dc stad. op de
westelijke heuvels van het Karmelgebergte.
een bende van ca. 200 man een joodsche auto
met 9 personen, waarvan 8 gewapend, wist te
overweldigen en te vermoorden. In den strijd
vielen ook enkele Arabieren en toen verschenen troepen, die de bende verstrooiden.
Ook zij had ca. 9 dooden. maar het blijkt
uiterst bedenkelijk, dat op een afstand van

6 km van Hatfa benden van 200 man kunnen
optreden.
Nieuwe Engelsche plannen.
Te Londen echter denkt men weer meer dan
anders aan politieke oplossingen, en elke dag
haast brengt nieuwe denkbeelden, welke met
meer of minder recht aan dc regeering worden toegeschreven.
Vandaag hoorde men over een voorstel,
waarbij alleen een smalle kuststrook van TolAvlv tot Atilt 60 km lang en 15 km breed,
tot Joodsch autonoom gbled zou worden verklaard, terwijl de rest van het land geen Arabische slaat zou worden,, doch onder Brltsch
mandaat zou blijven. Wat daar de Joodsche
status zou zijn, vooral met betrekking tot immigratie en landaankoop. was uit de fragmentarische berichten nog niet op te maken.
Het bericht ligt evenwel in dc lijn der opvattingen van de Commissie Woodhead, die
bevreesd ls voor het scheppen van een Joodschen staat met een belangrijke Arabische
minoriteit (in het voorgestelde gebied wonen
93 pet Joden) en die ook de schepping van
een Arabische» staat in Palestina gevaarlijk
acht.

Slachtoffers van gevechten

Ult Jeruzalem: In een gevecht tusschen Britsche troepen en Arabieren nabij Nazarcth zijn
zes roevers gedood en een Britsche soldaat ern-

stig gewond.

Uit Jeruzalem: In het gevecht tusschen soldaten en Arabieren bij Nazarcth zijn, naar
thans wordt gemeld, veertien roovcrs gedood.
Een hoeveelheid wapens en munitie werd in
beslag genomen. Het gevecht volgde op het
schieten op een door soldaten begeleid convooi.

Panislamietische conferentie
bijeengeroepen
Uit Damascus: Hooge Mohammcdaanscho
geestelijken zijn hier in conferentie bijeengekomen. Zij hebben besloten alle leiders der Mohammedanen voor een pan-lslamiotische contorentie bijeen te roepen, om middelen te beramen ter verdediging van dc belangen van den
Islam.

Boycot in

Sudetenduitschgebied

Reeds 176 fabrieken gesloten.
Niet minder dan 176 fabrieken en handelshuizen
zoo ontleent de Jewish Chronicle van
19 Aug. J.l. aan Praagsche gegevens
hebben
dit jaar dc Sudetendistrictcn verlaten, daartoe
gedwongen door den van Hcnlcin uitgaandcn
boycot van Joodsche Tsjechische en andere anti-sa».»>>c. ondernemers. Eveneens ontstaat
z?.V. nadeel voor het economisch leven, door<i'. 5..-ma's in andere deelen van het land geen
>>i.a. '.en meer zenden naar het Sudelengeï..*i z-.lks wegens dc antl-Tsjecho-Slowaak*'..-.% '.z.-^pagne, die daar wordt gevoerd.
I*. gevolgen van dit alles komen thans zoo
't ..'-."-:...f. aan het licht, dat zelfs dc nazi's bc?l-5n maken tegen dc toenemende neig..? .Z.n Joodsche industricelen, hun onderne...
r.aar Tsjechisch gebied over te brengen. He: nzt 50c. orgaan Die Zeit waagt het
tN2n: «-.-. de regeering den cisch te stellen,
een ci.-.'Je 55.-. deze beweging te maken, daar
zij in v.Hr'f.t .T.sto hot probleem der werkeloosbeid onder de s^detendu!tschers verscherpt en
d!entengev.:?<i waarschijnlijk de woede der
Duitsche ür^dl.i-s tegen dc Joden opwekt die
mcl hun ge!d en fabrieken naar Tsjechische

—

—

gebieden on'^nz-.pen".

Italië wil schepen leveren in
ruil voor grondstoffen
Naar Reuter ui: Rom? meldt, doet men in
Italië krachtige pogingen tot uitbreiding van
den scheepsbouw door schepen aan te bieden
legen gedeeltelijke betalingen in goederen.
Zoo zijn er onderhandelingen mande met dc
Roemcensche rgeerir.g voor 25.000 ton scheepsruimte, waarvan 60 pC'. zai b^-iald worden
met petroleum, de res: In geid. Met Denemarken onderhandelt men over t./ motorschepen van 15000 lon. met een «mih- d van 19 mijl
voor den dienst Kopenhagen— Nieuw Vork,
voor dc helft te betalen me: s.okvisch uit
IJsland.
Ook praat men over onderhandelingen met
Mexico voor den ruil van schepen, oorlogsschepen. machines en textielgoederen tegen petroleum.
Roemcensche regeering voor 25.000 ton scheepsbouw als den invoer, welke vermeerderd wordt
zonder een nieuw beroep te doen op den
«chaarschen vooraad aan deviezen.

—
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Verheer over de Newa voor
Finsche waren stopgezet

YORK

Russische defensiemaatregel.
Onze Scandlnaafsche correspondent meldt:
Blijkbaar in verband met de.mllllarlsaUe van
Leningrad en omstreken hebben de Russische
autoriteiten sedert kort, in strijd met de bepalingen van het vredesverdrag
Dorpat het
Hoe de bende onder Hines „politie- Finsche transitoverkeer over. devan
Newa tusschen
het Ladogameer en de Finsche Golf volkomen
bescherming" steeds brutaler werd
onmogelijk gemaakt. Men wilde aanvankelijk
Het was Dinsdag, teen na een korte onder» nog aannemen, dat deze maatregelen van tij»
delijken aard
maar uit verscheidene
breking het proces van Dewey tegen den leider omstandighedenwaren,
valt af te lelden, dat dit niet
van de democratische organisatie Tammany het geval is. De schepen, dle ln de Finsche Golf
Hall, Hines, werd hervat, een kwade dag voor lagen te wachten tot de doorvaart weer toegestaan zou worden zljn thans naar elders geHines, die de zwaarste beschuldigingen tegen
dirigeerd; de lading, bestemd voor havens aan
zich zag uitgebracht door den vertrouwde van het Ladogameer
wordt thans per trein der»
den thans vermoorden gangster-leider „Dutcn. waarts vervoerd.
„
Schullz George Wclnberg.
Het sluiten van den waterweg tusschen FinWeinberg verklaarde, aldus de Daily Tel., dat sche Golf en Ladogameer wordt voor een groot
hij Hines 500 dollar per week had betaald, om deel van Oostelijk Finland een ernstig econode bescherming der politie te verkrijgen voor misch nadeel geacht en men noemt het een
levenskwestie voor dit gebied, voor den ban»
de leidende figuren der loterij en hun handlangers. De eerste betaling werd in April 1933 delsstand en voor de industrie vooral, dat er
verricht en wel voor het huls van Hines in ten spoedigste andere goedkoope verkeersmogelijkheden worden geschapen.
Centralpark. Daarna heeft hij Hines om de een
Namens alle betrokkenen zal een comité
of twee weken ontmoet tot einde 1932; Hines
ontving 500 dollar per week, aldus Weinberg, trachten de regeering er van te overtuigen, dat
daarna kreeg hij nog salarisverhooging, daar het noodzakelijk is, dc al jaren geleden gemaakte plannen voor een kanaal door de land»
men zijn diensten zeer hoog schatte.
Er werden later nog meer betalingen aan engte van Karelië onmiddellijk te gaan uitvoeBines verricht totdat Weinberg tot Schultz ren, en tevens een spoorlijn van Sorlevala naar
zeide: „Het is tijd, dat wij eens aan de men» Laskelit aan le leggen. Het nieuwe kanaal zou
schen van Harlem laten zien hoe groot onze evenals andere kanalen ln Finland nlet over
den vollen afstand gegraven behoeven te wormacht is. We hebben nu de goede bescherming
den, maar feitelijk bestaan uit een reeks van
en we moeten er een kantoor openen."
afwisselend kanalen en meren.
Maar Dutch Schullz wilde daar nlet van weten zoolang Hines nlet was geraadpleegd. Deze
heeft echter volgens Weinberg na rijp beraad
Een Engelsen jacht
een
geantwoord: „Maak jullie kantoor maar open
en probeer eens hoe het gaat" Op nr 351 Lenox
getroffen
Avenue werd het loterijkantoor geopend en de
agentenkregen de opdracht als zij gearresteerd De herkomst van het projectlei bleef onbekend
werden, zich tot dat kantoor te wenden voor
Londen wordt gemeld, dat nabij Portsmouth
het verkrijgen van borgtochten en een advocaat. Uit
gisteravond een 43 ton metend jacht zoodanig
Weinberg beweerde ook herhaaldelijk met door een torpedo is getroffen, dat het begon
Hines overleg te hebben gepleegd over arrestate zinken. Niemand aan boord werd gewond en
ties. Hines zou o.a. hebben gezegd: „Ik zal zien, het
schip kon nog op het laatste oogenblik de
wat ik doen kan". Daarna is het aantal arrestahaven
van Gesport binnengebracht worden.
ties gedaald van 15 tot 5 per dag.
De kapitein van het Jacht deelde mede, dat
Als vertrouwensman hield hij de boeken voor na de ontploffing van de torpedo een vliegtuig
de bende bij en was daarom goed in slaat de boven het
Jacht is gezien, doch men kan niet
betalingen na te gaan, die aan Hines verstrekt zeggen,
de torpedo afkomstig was van het
of
zijn. Zoo vertelde hlj, dat vele bankhouders vliegtuig
of van een onderzeeër.
door bedreigingen gedwongen werden tot de
De Britsche admiraliteit heeft gisteravond
combinatie toe te treden. Hun bleef in de verklaard
nog geen mededeeling te kunnen
meeste gevallen geen andere keus over en als verstrekken, aangezien nog geen officieel
zij eenmaal waren toegetreden, mochten zij blij rapport was ontvangen.
zijn als zij 40 pet van de gemaakte winst mochten behouden. De rest had Schultz noodig omdat hij voor „bescherming" moest zorgen en
Vliegramp bij Tokio
Hines moest betalen.
Ult Tokio: Twee burgervliegtuigen, die op ge»
Brutale stukjes.
ringehoogte over een fabriek in Omori bij Tokio
Naarmate de onderneming met meer succes vlogen, stortten op hot dak van de fabriek neer
werkte, werden de methoden van de bende en veroorzaakten er brand. Van de honderd
daar werkende arbeiders werden er zeven ge»
openlijker en brutaler. Zij huurde groote kanDe fabriek is uitgebrand.
toren en er werden kaarten gedrukt met de dood en velen gewond.
zijn
dertien
menschen omgeBij
den
brand
handlangers
telefoonnummers van
en advocawaarvan
acht ernstig.
gewond,
komen
en
190
ten, die opgebeld moesten worden in geval van Drie inzittenden van de belde vliegtuigen
vonarrestatie van lussehenpersonen. De filialen en
banken, waar deze kaarten hingen, werden door den eveneens den dood. Vijf anderen werden
Eén vlieger is omgekomen,
de politie ongemoeid gelaten. De bruto-onlvang» ernstig gewond.
zijn
parachute
weigerde toen hij uit
sten der combinatie bedroegen ruim 30.000 gul» doordat
sprong.
toestel
het
den per dag, gedurende 307 dagen per Jaar.
De oorzaak van het ongeluk ls geweest dat
Wclnberg vertelde voorts, dat hem door
Schultz was opgedragen bij Hlnes te klagen, de belde vliegtuigen, lestoestellen, in dichten
wanneer het aantal arrestaties in de kleine win» mist tegen elkaar zijn gebotst. Eén der toestel»
kels en warenhulzen, die als filialen voor het len kwam toen neer op.de binnenplaats van
loterijspel werden gebruikt, boven het als nor» een oude fabriek te midden van een groote memaal beschouwde dagelljksehe gemiddelde van nigte menschen. Het benzlnereservolr ontplofte
vier a vijl steeg. Hines, zelde Weinberg. deed en de vlammen tastten spoedig de gebouwen
altijd al het mogelijke om moeilijkheden te aan.
voorkomen en hij greep met zooveel succes in,
Het andere vliegtuig kwam terecht op het
dat dc meeste arrestaties, welke hierna plaats dak van een huls. De vlieger en zijn passagier
vonden, niet meer de bankhouders en wederkwamen om het leven, doch van de bewoners
verkoopers betroffen, doch de ongelukkige koo»
van het huls werd niemand getroffen.
pers der loten, die de nummers speelden.
In totaal zijn. volgens de laatste opgaven, bij
ongeluk veertien menschen gehet
Schullz huurde moordenaar van
dood en tweehonderd gewond, waarVincent Colt
van velen ernstig.
onthulling
was ook WelnEen sensalloneelc
bergs verklaring, dat Dutch Schultz den moord
op zijn gewetenhad op Vincent Coll, bijgenaamd
in narcotica
„De dolle hond". Deze werd in den herfst van
openbare
ontdekt
1931 door gangsters vermoord ln een
telefooncel. Do moord werd'nimmer opgehelBuenos
Aires:
De Argentijnsche politie
Uit
derd. Wclnberg wist thans mede te deelen, dat heeft een internationale smokkelbende in verSchultz in een oorlog met Coll was gewikkeld doovende middelen gearresteerd. De bende hield
en gezegd had dat hij zich, zooodra hij den* zich vooral bezig met het smokkelen van
Dollen Hond uit den weg had geruimd, op het cocaïne uit Brazilië en Uruguay.
nummerspel zou werpen. Inderdaad werd Coll
daarop met een machinegeweer vermoord door
ongure elementen uit Chlcago. die speciaal daar-,
Korte berichten
voor door Schullz waren gehuurd.
Uit Sevilla: Ten gevolge van zelfontbranding
is brand uitgebroken in een opslagplaats van
E:n goede dag voor Dewey.
zwavel van dc kopermijnen van 810 Tinto. Na
Was het voor Hlnes een zwarte dag. Dewey, moeizamen arbeid slaagde de brandweer er ln,
aanklager
zijn,
kon tevreden
want
dc openbare
vuur te blusschen.
hij kon alle bezwarende verklaringen van met gasmaskers uitgerust, het
van
den
voorraad
is verbrand.
Een
deel
groot
Weinberg, ondanks de felle en voortdurende
protesten van Hlnes' advocaat Stryker, doen
vastleggen. De verdediging zal een harden dobber hebben deze verkalrlngen te ontzenuwen en
het verloren terrein weer te herwinnen, nu
Dewey zoo duidelijk in het voordcel is. Maar
in een Amerikaanse!» proces is elke verrassing

WeinbergB bezwarend
getuigenis tegen Hines

door

torpedo

'

Sluikhandel

mogelijk.

Binnenland

„Stoomstraf" de doodsoorzaak De spoorwegovergang in den
der vier gevangenen te
Philadelphia

De gevangenisleiding blijkt aansprakelijk
volgens Phlladelphla Record.

De Phlladelphla Record bericht dat de lijkschouwer Hcrsch heeft medegedeeld, dat de
vier gevangenen, die. zooals wij meldden, onder
verdachte omstandigheden dood in hun cel zijn
gevonden, om het Teven zijn gekomen door»
dat stoom was geblazen in de
luchtdichte cellen, op last 7 van
een der gevangenisautoriteiten.
De lijkschouwer heeft verder verklaard, dat
spoedig arrestaties moeten volgen.
Voorts bericht het blad. dat de man, die de
stoomkraan open gedraaid heeft gearresteerd
is, doch wie opdracht hiertoe heeft gegeven Is
nog niet bekend.
Dc dooden maakten deel uit van een groep
van 25 gevangenen, die in strafcellen waren
opgesloten om een stoomstraf te ondergaan. Tengevolge van den sloom werden
de mannen bewusteloos en één voor één werden zij naar buiten gedragen en in het gras ge»
legd voor de strafcellen. Een assistent van den
procureur van het district heeft medegedeeld,
dat men dc menschen hier geruimen tijd heeft
laten liggen.
Bij de autopsie is gebleken, dat de dood van
de vier slachtoffers ls veroorzaakt door ver»
stikking.

Kapitein Kendriek heeft
nietbekend.
Uit Londen. Van bevoegde Britsche zijde
wordt aan Reuter verklaard, dat de berichten,
dat kapitein Kcndrick aan de Dullsche autoriteilen zou hebben bekend schuldig te zijn aan
't hem ten laste gelegde (splonnage) onjuist
zljn. De Britsche regeering zal op grond van
het rapport van den betrokkene nagaan, ot «r
reden is nieuwe protesten In te dienen.

Haarlemmerweg

Groningsene oorkonde voor de
Koningin
Per estafette van Groningen
naar Amsterdam

Op initiatief van het district Groningen en

Drente van de K.N.A.U. wordt ter gelegenheid
van het regeeringsjubileum een estafette ge»
organiseerd van Groningen naar Amsterdam.
Op 9 September vertrekt dc eerste looper uit
Groningen. Ongeveer tachtig sportlieden zullen
aan deze estafette deelnemen en ieder zal 3 km
afleggen.

De aan te bieden oorkonde zal in een koker,
die voorzien ls van de wapens van Neder»
land en van de provincie Groningen, worden
overgebracht
Op 9 September des morgens halfelf zal do
oorkonde op het Palels aan den Dam worden
aangeboden.

Rouw van een tunnel
te

Roermond?

Bespreking met minister Romme

Men meldt ons:
De burgemeester van Roermond, de heer
P. J. Reymer en dc wethouder van sociale
zaken, mr R. Hoppener, hebben Maandag op
het departement van sociale zaken een conferentie gehad met minister Romme. Er werd
een bespreking gehouden over de mogelijk»
held tot den bouw van een tunnel te Roermond.
Deze conferentie werd bijgewoond door den
heer M. de Vries, referendaris van de afdee»
ling werkverschaffing en steunverleening.

De afwerking van

hetOpsier-

Hamrikkanaal

Kosten driehonderdduizend gulden
Verschenen is een voordracht van B. en W.
van Groningen tot aanbieding van een definitief plan voor de afwerking van het Opslerham»
rlkkanaal. Een gedeelte dezer werken zal worden uitgevoerd met medewerking van het werk»
fond. Bij de verbetering van het genoemde ka»
naai moet nog een aantal werken worden uitgevoerd. De totale kosten bedragen driehonderd»
duizend gulden.
DE FEESTVIERINGEN TE
'S GRAVENZANDE

Motie van alkeuring tegen B. en W.
In de gisteren te 's Gravcnzande gehouden
raadsvergadering is een motie van afkeuring
over het door B. en W. gevoerde beleid ingediend, welke met acht tegen vier stemmen
door den raad is aangenomen.
Het conflict tusschen den raad en B. en W.
vindt zijn oorzaak in het volgende:
De Algemeene en de Christelijke Oranje»
vereeniging konden het niet eens worden over
de aanstaande viering van het regeeringsjubi»
lcum. De burgemeester, mr F. M. A. Schok»
klng, heeft toen aan elk der belde vcrccnlgln»
gen een fccstvcrgunning geweigerd. In de aan»
genomen motie wordt B. en W. verzocht, als»
nog aan de Oranjevcrcenigingen toestemming
tut feestvieren te verleenen en wordt het col»
lege opgedragen, deze motie ter kennis van
den minister van Binnenlandsche Zaken en
den Commlsarls der Koningin in Zuid-Holland te brengen.
Dc raad heeft ook geweigerd, gelden be»
schikbaar te stellen voor feestverlichting en
tractatlcs.
Mr Dr L. N. DECKERS UIT WEST-INDIK

THRUG

De perspectieven van Suriname
Met het SH. Oranje Nassau van de Kon. Ned.
Stoombootmij is hedenmiddag mr dr L. N. Dcc»
kers, oud-minister van Defensie, teruggekeerd
van de studiereis, welke hij op verzoek van het
genootschap tot bevordering der kennis der
West-Indische koloniën Suriname en Curacao
naar West-lndië gemaakt heeft.
Bij zijn aankomst hebben wij een kort onderhoud met hem gehad. Hij verzekerde, dat het
vele, dat hij gezien en gehoord had voor hem
belangrijke nieuwe gezichtspunten geopend
heeft, maar het eerst rustig te willen laten bezinken, voordat hij over de kwesties, die zijn
belangstelling gehad hebben bepaalde uitspraken doen wil. Van de zijde der koloniale auto»
riteiten, zoowel als die van alle kringen van
ingezetenen met welke hij in aanraking ge»
weest Is had hij de grootste tegemoetkoming en
medewerking voor de vervuiling van zljn taak
ondervonden. Bij wijze van zeer algemeene»»
voorloopige indrukken kon hij wel vaststellen,
wat trouwens bekend is, dat de scheepvaart op
Curacao een heel wat meer levendig aanzien
dan een tiental jaren geleden hoeft
Suriname, zoo zelde hlj. heeft op mij den indruk gemaakt toch meer perspectieven te hebben dan men het al te pessimistisch geneigd Is
voor te stellen". In het bijzonder doelde mr dr
Dcckers hier op eenlge cultures, met name rij«.
Zeker geloofde hij niet dat het land tot blijvende noodlljdendheid gedoemd is, al behoeft het
thans voor zijn beslaan den steun van het moederland. De oud-minister heeft zijn studiereis
uitgestrekt tot een tocht over de rivieren door
Nickcrie.

EXCURSIE NED. R.K. JOURNALISTENVENEENIGING
Gisteren heeft een aantal leden van dc Ned.
Verbetering in uitzicht gesteld
Roomsch-Katholieke Journalistenvereenigii.g
In den Haarlemmerweg ligt ten westen van met hun dames een excursie gemaakt naar do
marine te Den Helder.
de kantoren van Maggi een spoorwegoverAllereerst trok het gezelschap naar den ongang waarvan de rijbreedte slechts 3.70 m.
derzeedienst waar men onder leiding van
bedraagt, in welke breedte nog een tramspoor
officieren enkele O.boolcn bezichtigde.
begrepen is. Aangezien het overige gedeelte eenige
ook
de kazerne te hebben bezocht, ging men
Na
is,
Haarlemmerweg
van den
veel brecder
hotel
„Den Burg" waar het gemeentebenaar
vormt deze overweg een ernstige hindernis stuur een vischlunch aanbood.
Burgemeester G.
ook
hij
is
voor het zeer drukke verkeer en
Ritmeester en wethouder P. S. van der Vaart
gevaarlijk, in het bijzonder door het tramzaten hierbij aan
spoor.
In een hartelijke toespraak gewaagde burg«»
In verband hiermede heelt de A.N.W.B. meester
Ritmeester van de beteekenis van de
(Nederbij
de betrokken instanties
meermalen
marine voor Den Helder, een beteekenls. die
landschc Spoorwegen en gemeente Amstermet aanhankelijkheid wordt gewaardeerd.
dam) op verbreeding aangedrongen.
Daarom had het hem zeer gespeten, dat de
B. en W. hebben thans bericht, dat een groote
vlootrevue op deze bij uitstek geschlk c
en
de
gemeente
overeenkomst tusschen deze
Spoorwegen ls gesloten en dat zlj verwachten,' plaats, waar het hart van de marine klopt en
waar dicht onder den wal diep water is, .«let
dat dc Spoorwegen nu binnenkort een aanzal worden gehouden. De burgemeester was
vang zullen maken met de verbetering van van
meening. dat men moest komen tot "in
*
overweg.
den
vlootweek in den Helder, waarbij het Nederlandschc volk van nabij met de marine kon
kennis maken.
De voorzitter der Ncd. R.K. Journalislcnver»
De loonen en
eeniglng. mr H. E.'A. Geise. beantwoordde dezo
mijnen
in
toespraak met eenige welgekozen woorden.
Per marineboot stak men na de lunch over
Invoering 45-urlge werkweek gevraagd
naar het vliegkamp „De Mok" waar men met
De Algemeene Nederlandsche Mijnwerkersden marinevliegdienst kennis maakte.
bond heeft een voorstel bij de contact-commissie
Terug in den Helder werd van de gelegenheid
voor de mijnindustrie ingediend, waarin wordt gebruik gemaakt om den kruiser „Sumatra" te
per
1 October as. aNoopende overgevraagd de
bezichtigen.
eenkomst voor een Jaar te verlengen onder die
Ideaal zomerweer begunstigde de zeer Intevoorwaarde, dat met Kerstmis aan de arbeiders
excursie in hooge mate en voldaan
ressante
een uitkeering ineens wordt verstrekt als hun trokken dc deelnemers te zeven
uur huiswaarts.
deel van den goeden gang van zaken ln het
mljnbedrijf over dit Jaar. Ook voor dc invalide
G.E.
mijnwerkers wordt een Kerstuitkeering ge»
NOLTHENIUDS E MAN
vraagd.
Maandag IX is te Calcutta overleden de heer
Verder wordt voorgesteld om ingaande J«» G. E. Nolthenlus de Man, agent der Ned. Ind.
nuari 1939 de 45-urlge werkweek In te voeren.
Handelsbank aldaar.

de
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FINANCIEEL NIEUWS
De koslen-erisis in Amerika.
De beurs te Hieuw Vork heelt gisteren van
een vastere stemming blijk gegeven. Dit vond
zijn oorzaak nlet alleen in dc geleidelijke verbetering van de bedrijvigheid in de staalindustrie, welke nu reeds op ca 43 pet harcr
capaciteit werkt, zoodat in 6 weken tljds de
stijging der bedrijvigheid ca 80 pet bedraagt,
maar ook in net bericht, dat do winsten der
spoorwegen een gunstiger beeld verwonen. Het
verblijdende van de spoorwegontvangslen is,
dat de nettoontvangslen in veel sterkere male
zijn toegenomen dan de bruto-ontvangsten. Dat
geldt althans voor 8 groole maatschappijen,
welke nu haar cijfers hebben gepubliceerd.
Waren de totale bruto-ontvangsten over Juni
ruim 18 pet lager dan het vorige Jaar en.de
netto-ontvangsten bijkans 50 pel. over Juli is dit
rcsp^ 14 pet en 33 pet. Hieruit moge derhalve
blijken, dat, waar de bruto-ontvangsten vrijwel
gelijk gebleven zijn. de stijging van do netto's.
waarbij aandeelhouders ten slotte het grootste
belang hebben, omdat hieruit dc dividenden
moeten worden betaald, op rekening moet
worden gesteld van een aanpassing van kosten
aan inkomsten. Men kan dit een nog gunstiger
verschijnsel achten dan het toenemen der
inkomsten zeil, want het groote probleem was
tot nu toe, hoc het Amerikaansehe bedrijfsleven
uit do Jmpasse zou geraken, waarin het gekomen was door verstarring van het kostenpeil
in een tijd, waarin dc bedrijvigheid met groole
schreden terugliep en de prijzen daalden.
Gunstig ls uiteraard ook hot bericht, dat de
automobielindustrie nu begonnen ls met het
plaatsen van orders. Tot nu toe was de bedrijvigheid toegenomen zonder de orders van
de automobielindustrie. Deze nijverheid behoort
evenwel tot de grootste afnemers van staal en
het is daarom te begrijpen, dat de beurs in de
komende weken en maanden met een krachtige
stijging van de slaalbedrijvigheld rekening
houdt.

-

Aanmerkelijk kalmere stemming op de
wisselmarkten.
De stemming op de
markten blijft wat
opgewekter. Een voorname factor in , dezen
vormt dc reeds eerder naar voren gebrachte
consequente houding der Britsche autoriteiten,
die geen premie boven dc vorschepingsparitelt
toelaten, ook niet na de fixing. Dc prikkel, die
voorheen bestond, om het gedurendede ochtenduren verworven goud des middags tegen een
premie van de hand te doen. is daardoor met
een slag verdwenen, zoodal het goud, hetwelk
daags door de autoriteiten gedurende en na de
fixing ter beschikking van de markt wordt gesteld, ook inderdaad, voorzoover het althans
door de arbitrage wordt gekocht, zijn weg naar
Amerika vindt en dus het beoogde effect, t.w.
het vCrleenen van steun aan den pondenkoers,
ten volle heeft. Daarnaast hebben dc resolute
woorden van minister-president Daladier eveneens lot steun van de markt bijgedragen, in zooverre, allhans voor het oogenblik, de angst voor
een hernieuwde franc-debaclc is bezworen. De
conta^t^ koersbewoog z^ch.dan ook hcden/zelk
een fraoliebövon de 5 'cent, terwijl .*oóK.ln. de
termijnnoteeringen een iets grooter vertrouwen
ln dc naaste toekomst van het ruilmiddel
spreekt. Opmerkelijk is echter do rust welke
zich plotseling van de goudmarkl heeft meester
gemaakt en in dezen is het niet zoo eenvoudig
dc juiste oorzaak op te geven. Men mag echter
wel aannemen, dat hierop twee factoren van
groolcn invloed zijn geweest. Allereerst dan de
in den loop van do vorige week afgekomen bepaling, waarbij de Fransche handelaars in goud
verplicht werden een register aan te leggen en
daarin nauwkeurig nanlcckcning (c houden van
hen, voor wier rekening zlj goud aan- en verkoopen. Waar het juist vooral Frankrijk was,
dat een bijzondere voorliefde voor gouden
munten aan den dag legde, zal men mogen
stellen, dat deze maatregel ten zeerste de
koopers heeft afgeschrikt, ten bewijze waarvan
reeds daags na het bekend worden hiervan, de
?oudnolccringcn hier te lande sterk terugliepen.
Daarnaast kwam toen nog dc geruststellende
verklaring van Daladier, waarvan men mag aannemen, dat zij tevens bedoeld was den goudhamslcraars weer wat meer vertrouwen in het
nationale ruilmiddel in te spreken. Men kan
dan ook op hot oogenblik waarnemen, dat dc
proolste vrager van goud. t.w. Frankrijk, zich
«hans heeft teruggetrokken, waardoor do builensporig hooge noleerlngen voor sovereigns en
gouden tientjes binnen belangrijk redelijker
banen zijn teruggebracht. Ook dc prijzen van
gouden baren, die w.i.w. lang niet in die mate
als die van munten waren gestegen, zijn aanzienlijk lager; golden deze de vorige week nog
52055. thans noteeren zij £2044.
Commonwealth en Southern.
De Gommonwealth en Southern heeft In de
eerste zeven maanden van dit jaar een winst
gemaakt van slechts 0.02 dollar per aandeel,
tegen 0.11 dollar in dezelfde periode van een
jaar geleden. Hoewel ook de elcctricitcilsbcdrijven ln de Ver. Staten onder dc crisis te lijden
hebben gehad, valt het toch op. dat de winsten
der goed gesitueerde ondernemingen in dezen
bedrijfstak veel beter gehandhaafd kunnen worden dan die der zwakkere ondernemingen. Ten
dcele zal dit het gevolg zijn van het verschil
in kapitalisatie. Een concern ais de Gommenwealth en Southern heeft jaarlijks groole bedragen aan interest op te brengen, terwijl
voorts nog het dividend op dc (l dollar preferente aandeelhouders betaald moet worden,
voordat de bezitters van de gewone aandeelen
voor een uitkeering In aanmerking kunnen
komen. De structuur va» dergelijke holdingmaatschappijen brengt mede. dat de gewone
aandeelen der dochterondernemingen gewoon»
Hik nog eerder voor een uitkeering In aanmerking kunnen komen dan dc obligaties van dc
moedermaatschappij, immers laatstgenoemde
trekt haar inkomsten voor een belangrijk deel
uit de dividenden, welke zij van haar dochter-

maatschappijen ontvangt.
Dc ervaring van dc laatste jaren heeft wel
op zeer duidelijke wijze bewezen, dat men in
Amerika te optimistisch is geweest bij de vorming van tal van holding-maatschappijen in het
public-utility bedrijf. Er moeten wel wonderen
gebeuren, voordat er op vele 'van deze aan-

doelen dividend uitgekeerd kan worden. De
kans op dergelijke wonderen is bovendien nog
aanmerkelijk verminderd door dc doodvonnisclausule van de wet op dc holding maatschap.
Pijen der openbare nutsbedrijven. Verschillende
openbare nutsbedrijven zullen zich aan een
drastische reorganisatie moeten onderwerpen,
willen zij niet het risico loopcn van rechtswege
ontbonden te worden.
Er is ccnlgcn tijd sprake van geweest, dat 't
bedrijf der Commonwealth and Southern door
«c overheid overgenomen zou worden: den laat»
rten lijd wordt hierover echter niets meer ver>x»men. Voor de bezitters der gewone aandee>»" zou een dergelijke oplossing waarschijnlijk
»l
heel weinig voordeden kunnen bieden.

Londen.
Aug.
24
Dc beurs te Londen opende
LONDEN.
in veel vastere stemming. Wel houdt de handel zich
In enge grenzen en de belangstelling van het pu»
bliek bleef uit. doch er bestond heden een . zeer
goede ondertoon, welke aangemoedigd werd door
de vaste houding van Wallstreet. Men ls hler vrlj

—

algemeen optimistisch gestemd om aan (e nemen,
dat waarschijnlijk in den komenden tijd de koer»
sen In Wallstreet weer de voor eenlge weken be»
reikte records zullen behalen. In leder geval worden de Ingekomen berichten over het bedrijfsleven
In Amerika als zeer optimistisch beschouwd. Ame»
rlkaansche fondsen noteerden hedenmorgen boven
«ieuw»Vorkscnc pariteit: V. S. Steel met 61» <»l?z
Nieuw-Vork).
Teer vast lagen Amcrikaansche

automobielwaarden en Chrvsler werden T7',4 genoteerd. Voor de rest was de handel zeer beperkt,
maar het koerspell, was vrij algemeen goed prijs»
houdend. Nhodeslsche koperwaarden weerspiegelen gedeeltelijk de Amerikaansehe verbetering en
Noan Antelope stegen 17/9 tot
llhokana's noteerden 12/-. Goudmijnen waren vrij algemeen
goed prijshoudend.
Bubberwaarden reageerden

gunstig op de verdere stijging vand en rubberprljs,
welke vandaag den hoogsten stand bereikte sedert
10 maanden. Ook petroleumfondsen waren hler en
daar gevraagd. Blj bnnenlandsche lndustriecle fondsen waren de koersbewegingen beperkt. Britsche
«taatsfondsen waren goed prijshoudend tot vast.
In het verdere verloop bleef ter beurzo een
vriendelijke ondertoon bestaan, doch dé handel werd
niet uitgebreid. Op de markt voor buitenlandse!»
leeningen waren Buropeesehe en Japansche en
Chineesehc waarden ongeveer prijshoudend, met
uilzondering van een geringe daling voor de If^n»
gaarsche en Oostenrljksche leeningen. Braziliaan»
«che fondsen waren meestal een halve punt lager.
Amerikaansehe waarden bleven vast gestemd: de
laatste koers voor V. S. Steel bedroeg 61»i. De vaste
«temming op de rubbermarkt leidde tot koers»
stijgingen van 3 d. en meer bij de leidende rubber»
fondsen: Anglo Dutch stegen tot 25/9. Op dc markt
voor goudwaarden bestond een grootere belang«telling voor ontwlkkellngsaandeelen; Western
Holdings «tegen met 4'.z d. tot 22/?iz. Ook diamant»
waarden waren lets vaster: Dc Beers stegen met
ifc tot 8»«. Hetzelfde gold voor Rhodeslschc koper-

.

waarden. Blj lndustriecle fondsen bleef er belang-

«telling voor kunsizljdewaarden bestaan; Courtauids
stegen wederom 6 d. tot 31/9. Imp. Chemlcat stegen
met 3 d. lot
Unllever waren onveranderd op
38/l!'j. Britsche slaatsfondsen bleven vast gestemd.

Dc goederenmarkten.
Op de rubbermarkt waren de prijzen vast. De
locoprils steeg met 1/32 tot 8 3/32 d., OctVDec
JanVMaart Bi, April/Juni B,\.
Op de katoenmarkt, openden de termijnprijzen
twee tot drie punten hooger. Oct. 437, Jan. 4.66,
Maart 4.70, American Mlddllng loco 4.74 d.
Op dc tarwemarkt openden de termijnprijzen. IV
tot »i. d. lager «Is gevolg van de teleurstellende
Canadeesche berichten en de vree, over Amerl»
kaan-cnen tarwe-export. Later lagen de prijzen V*
tot ',i d. lager dan gisteren blj slot.

.

WOENSDAG 24 AUGUSTUS 1938

-

—

Parijs.
De politieke vacantle Is
PARIJS. 24 Augustus.
gesindlgd en de Fransche afgevaardigden kecrcn
naar Parijs terug om aan dc talrijke conferenties
van hun partijen deel te nemen, welke nog deze
week plaatsvinden en waarbij bet program van den
Franschcn minister-president- Daladier behandeld
ia! worden. Heden komt het bestuur van de rad!»
caal-socialistische partij bijeen: morgen vindt een
vergadering van dc bestuurscommissie van het
volksfront plaats. Vrijdag zullen de delegaties van
de llnksche partijen, de fractie» van de soclallstl-

„Het theater der gfoole reprises"
TEL. 115580
«EOENAVONO EN MORGEN
LAATSTE VERTOONINGEN
van

ONTWAKENDE JEUGD
Vanaf Vrijdagmorgen 10 uur

DE KLEINSTE

REBEL
met

SHIRLEY TEMPLE
JOHN BOLES

Het legioen van den Mangkoenegoro
Solo. De herdenking had plaats van de plechtige uitreiking van een vaandel aan het Legioen
van den Mangkoonegoro. Na een défilé van het
Legioen hielden achtereenvolgens kolonel Van
Resteren, de Gouverneur van Solo. generaalmajoor Ilgon on de Mangkocnegoro 'n redevoering. Later had een samenkomst plaats, waarbij
om. aanwezig waren de Gouverneur, legerauloritcitcn, de Zelfbcslurdcr uil Bali. Goestl Djilantik. alsmede de deputaties van Magelang,
Salallga en Madoera.
(Aneta)
G J. Rijken
Djokja. De, heer .G J. Rijken, administrateur
van dc onderneming Mandjoong is overleden.
Hij was 'n bekende figuur in de labakswereld.
tevens voorzitter van de Soloscho RenvereenlHing.

(Aneta)

De Volksraad gaat uil.
Batavia. Verscheidene leden van den Volksraad maken een excursie naar Zuid-Sumatra,
waar ook enkele kolonisatieterreinen worden
bezocht.
De eerstvolgende vergadering van den Volksraad zal plaats hebben op 29 Augustus. Dan
zal de ordonnantie voor Inhccmsche gemeenten
in de Buitengewesten worden behandeld.
(Aneta)

Gouden priesterjubileum
Magelang. pastoor L. R. A. M. Sondaal. hoofdpastoor te IVlagelang. zal 20 dezer zijn 50-jarig
priesterjubileum herdenken.
Er heeft zich een huldigingscomile gevormd.
(Aneta)

De Pakoe Alam
inSoerabaia
Soerabaia. De pakoe Alam. die een bezoek
aan Soerabaia bracht, heeft een visite gemaakt
bij den commandant der Marine, waarvoor
groote belangstelling van Inheemscho zijde be(Aneta)
stond.
W.
RIZZI
Dr
Bekend Bandoengsch chirurg.
Bandoeng. Hier werd bericht ontvangen van
het overlijden te Kotschak in Oostenrijk van
den bekenden Bandocngschen chirurg W. Rizzl.
Wijlen dr Rizzl was militair arts tijdens den
wereldoorlog, waarna hij als officier van gezondheid van 1921 tol 1923 aan het Kon. Ned.Indisch Leger was verbonden. Daarna vestigde
hij zich als particulier arts. Hij werd 52 jaar.
(Aneta)

Ontslag en benoemingen

Buitcnzorg. Met ingang van 30 Dcc. 1938 is
op zijn verzoek eervol ontslag verleend, onder
dankbetuiging voor de bewezen diensten, aan
den Resident ter Sumatra's Westkust. J. Bouwcs Bavinck.
Met ingang van 30 Aug. 1938 is benoemd tot
Resident van de Weslerafdeeling van Borneo
de heer Th. H. Nlls. thans assistent resident
eerste klasse in do Palembangsche Bovenlanden.
Met ingang van 30 Dcc. 1938 is benoemd tot
Resident ter Sumatra's Oostkust de heer P. J.
Bruggeman, thans assistent-resident eerste
klasse ler beschikking van den Resident ler
Sumatra's Oostkust.
Met ingang van 20 Sept. 1938 is benoemd tot
Resident van Banka en Billiton de heer P.

BERLIJN, 24 Aug.
De koersen hadden heden
onder aanhoudenclen verkoopdruk te lijden. Net
materiaal was in verhouding gering en er bestond
geen nelging (ot opnemen, zoowel van de zijde
van het publiek als door den beroepshandel.
Van montaan-waarden zetten llarpener de om»
laaggaande beweging verder voort met 2V\ pet.
Klockner verloren blj matig aanbod 2.!,. Mannes»
mann 2 en Verelnlgte Stahlwerke 1 pet. Van

bruinkool-aandeelcn liepen Budeag 2 en Nleder»
lausltz 2\\ pet terug. Van chemische papieren
waren Yon llevden 4. I. G. Farben 1 pet zwakker.
Van dc overige afdeelingen waren Slemens Ni,
Nheag 4',i, Berliner Maschlnen 3«i. Metallgesell»
schaft 2Vt. Bemberg en Dortmunder Unlon leder
Ki pet flauwer.
Op de obllgaticmarkt noleerde Oud Bezit 131.—.
Blanco daggeld onveranderd 2<» a IV» pel.
Op dc valutamarkt noteerden ponden 12.18, dollars 2.49?ï en Fransche francs 6.83.

De valutamarkten
bijeen-

Komen.
De I?ransch« minister-president Daladier zal
eerst Vrijdag a.s. voor zijn partijgenooten z|jn economisch en sociaal program uiteenzetten, dat vol»
gens betrouwbare Inlichtingen het volgende Inhoudt. In die takken van Industrie waar de werklijd de 40-uren per week ln het geheel niet bereikt, zooals b.v. In de textielindustrie, zal geen
wijziging worden gebracht ln de 40-uren week, doen
blj dc andere categorieën van
waar het
gebrek aan arbeidskrachten permanent ls, zal een
verlenging van de 49-urlge werkweek worden voor»

gesteld.
In beurskringen twijfelt men er niet aan, dat de
radicaal-socialistische partij het program van Da»
ladler zal goedkeuren en dat zij den minister-president, nu de binnenlandsche politieke vrede In
Frankrijk zoo noodig Is. niet In den weg zullen

«laan. In flnancleele kringen Is men er eveneens

Van overtuigd, dat het programma van de regeering Daladier een economische en flnancleele nood»
zakelijkheid Is en men onderstreept In dit verband
de goedkeurende commentaren van de Lngelsche
flnancleele pers, de spanning op de
de vaste lemming van de kransche aandeelen,
enzoovoort.

Dat men in Parij, de binnenlandsche politieke
ontwikkeling kalm tegemoet ziet. bewijst de
opening van de beurs hedenmorgen en over de ge»
hcclc linie was een vaste stemming waar te nemen.

Fransche rentes waren ln staat hun slotkocrsen van
iets te verbeteren. Fransche bank- en
lndustriecle aandeelen waren eveneens «eer goed
prijshoudend. Onder Invloed van het In Walistrect
teruggekeerde optimisme,waren ook
Hmerlka-insche
aandeelen prijshoudend, vooral petroleum», rubber»
koperaandeelen.
opening
en
Even na
noteerde 810
Tinto 39, HVA.6ÓO en, Philips 80 pet boven de slot»
koersen van gisteren. In de afdeeling voor aandee»
len der zware Industrieën, vielen Arbeds op door
de' vaste stemming en dit fonds boekte «en koerswinst van 60 pet.
In bet verloop van de beur» brokkelde op grond
van wlnswomlngen, de vaste stemming iels af. doch
zoowel voor Fransche aandeelen als buitenlandsche
fondsen waren.de koersverliezen zeer gering. Am«terdamsehe arbitrage-fondsen noteerden iets bovenn de slolkoersen van: gisteren. In de coulisse
gisteren nog

heerscbte eveneens een vriendelijke stemming.
3 pet Fransche rente 7465 na 7479 tegen 7445; 454
pet Franschc rente tranche A 7830 na 7895 tegen
7870; Credit l^onnals. 1374 tegen 1568; Banque de
Paris 1210 na 1220 tegen 1224; Banque de France
6670 tegen 6730; Süezkanaal 21250 tegen 21210; Rlo
Tinto 2192 en 2512 tegen 2473: Philips 3820 tegen
3750; Amsterdam Rubber 4580 tegen 4575; HVA
47500 tegen 45900! Forges et Aclcries du Nord et de
115st 705 tegen 714; Tref.'du. Havre 710 (onv.);
Péchlney 1592 tegen 1696; Montecatlnl 182 tegen

Nieuws uit Nederlandsch-Indië
Plechtige vaandeluitreiking herdacht.
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185; Voung 339 legen 340; Unlon Miniere 4440 tegen
4400; Ooldfields 680 tegen 677: Arbed 8790 tegen
8650; Et. «uhlmann 639 tegen 648; Citroen 580
(onv.): Can. Faclflc 236 tegen 230; Central Mining
4189 tegen 4152.

KCA;

Buitenlandschebeurzen

Feiten van den dag

—

—

TeLonden.

Op de wisselmarkt viel een
24 Aug.
licht herstel van het pond ten opzichte van den
dollar op; het steeg van 4.87 13/16 tot 4.88. Ten
opzichte van den franc waren de bewegingen zeer
gering: de koers was 178» i(178 23/64).
Dc ontwikkelingen op de wisselmarkt waren
hedenmorgen naar verhouding kalm. Opmerkelijk
was een licht herstel van het pond ten opzichte
van den dollarvan 4.87 13/16 tot 4 88. De franckoers
bleef op >78?i, terwijl er hedenmorgen geringe ver»
anderingen op de termljnmarkt viel waar te nemen.
De eenmaandsfranc noteerde fr. IV» tegen fr. I's,
dc driemaands franc fr. 3?4 tegen 3»i.
Ten opzichte van den gulden en de belga no»
teerde het pond onveranderd resp. 852 en 2832^.
Ten opzichte van den Zwltscrschen franc daalde het
tot 21.29"ii.
een weinig, n.l. van
Als gevolg van de kalmere berichten uit Frank»
rijk en het lichte herstel van het pond ten opzichte
van den dollar waren de goudverkoopen heden lels
geringer. Er werd pd. 6000.000 verhandeld. De goud»
prijs daalde met ïi d. tot 142/6. De premie bleef
d. blj een dollarkoers van 438.
onveranderd op
In hoeverre de arbitrage voor de verscheping van
goud naar Nieuw Vork aan de omzetten schuldig
ls. blijkt weer ult de officieele berichten over den
goud In» en uitvoer. In de vier dagen tot 22/8
werden £ 3.49 mlllloen In goud naar Nieuw Vork
verscheept. In dc voorgaande zeven dagen meer
dan £ 5 mlllloen.
Ie Parijs

24 Augustus. Op de deviezenmarkt was
dc stemming onveranderd. Het pond noteerde 17835
tegen 178.36, de dollar 3634 tegen 3636 én de gulden
199030 tegen 200130.

PETROLEUM-IONDUSTRIE.

—
—

Productie in do
Vnlted Brltlsh of Trlnldad.
week. geëindigd 22 Aug. Jl, 51.100 (v. w. 31300)

barrels.
Productie In de
Venczuelan OU Concesslons.
week. geëindigd 20 Augustus: Bollvar 1.117346 (v.
w. 1040.408) barrels: Maracalbo 32.821 (v.w. 32.714)
barrels.
Bron LS 662 te I^agunUlas Is ln productie gekomen
met 750 barrels per dag.

B.

North American
») 341 U—Ui—

U

Rayon

1%.

——" 26J»,
20»

breuk en een zware 'hoofdwonde; mevr. D. een
armbreuk, hersenschudding en inwendige kneu»

zingen.

Het vervoer der gewonden had op nogal primitieve wijze plaats, daar te Buitcnzorg geen
ziekenauto beschikbaar scheen te zijn: voor do
ernstig gewonde dame moest gebruik gemaakt
worden van oen personenauto, waarvan do zit»
Brouwer, thans assistent-resident eerste in een ligplaats
werd getransformeerd, terwijl
klasse ter beschikking van den Resident der men voor den eveneens
zwaar gewonden heer
(Aneta)
Molukkcn.
geen beter vervoermiddel kon vinden dan een
oude touringcar, waarin, met behulp van oen
Verduisterende administrateur.
ladder, zoo goed en zoo kwaad als het ging een
Batavia. Tegen R. V., vroeger administrateur, ligplaats werd geconstrueerd.
van het Nieuws van den Dag v. N.-1., is wegens
verduistering zes maanden gevangenisstraf ge»
(Aneta)
eischt.
ALUMINIUMBEDRIJFOP SUMATRA?
Ritmeester Schummeiketel.
Bij een bericht uit Den Haag, dat do Billiton
Mij plannen overweegt ter verwerking in Indië
De toestand van ritmeester K. J. Sehummelketel, commandant van het Ode escadron cavavan het door haar gewonnen bauxiet op
lerie te Malang. die tijdens de manoeuvres der aluminium, en wel op Sumatra's Oostkust, waar
lichte troepen van de iste divisie in het Soedo bcnoodlgdo clcclrlsche energie zou kunnen
bangsche met gebroken beenen in het hospitaal
worden gewonnen uil dc
watervallen,
moest worden opgenomen, is zeer bevredigend, teckcn'. het Bal. Nwsbl. aan:
meldt de Ind. Courant. Hij werd overgebracht
Sedert eenigen lijd is zulk een plan in overnaar het militair hospitaal (c Tjlmahi en zal weging. Hel is duidelijk, dat het principieel hier
daar nog 2 weken dienen te vertoeven, alvorens allerwego de grootste instemming zal vinden.
naar Malang te kunnen worden vervoerd.
Of het praetlsch te verwezenlijken is, Is een
tweede. Men zal zich herinneren, dat wij in het
Japansche
bij
De
consul
den heer Hart.
begin van dit jaar wezen op do belangstelling
Soerabaja. De heeren Hart, Dc Waard en Kaag die elders bleek te bestaan voor de verwerking
brachten te Soerabala een bezoek aan het kanvan het door dc Billiton Mij op Bintang getoor van de Brlllsh American Tobacco Cy. De wonnen Indische bauxiet op aluinaarde (het
heer Hart ontving bezoek van den Japanschcn halfproduct: aiumlnlum-oxydc) of wel alumiconsul te Soerabaia. met wicn hij een langnium zelf.
(Aneta)
durig onderhoud had.
Te voren waren reeds bizonderheden gepubliceerd over plannen lot de oprichting van
Japansch soc.-democraat naar Indië?
een aluminlumbcdrljf ln Limburg, waarbij de
Billiton intusschen slechts als leverancier van
Er wordt nog over gecorrespondeerd
de grondstof zou optreden. Sedert werd van
Batavia. Begin December zal de heer Kagawa. Indië uil dc suggestie gedaan de mogelijkheid
stichter van de Japansche soc.-democrallsche te onderzoeken van de vestiging van een
compleet aluminiumbedrijf in Indië. Daar stond
parlij en christelijk leider in Japan. Indië bemen aanvankelijk nogal sceptisch tegenover.
zoeken. Over dit bezoek wordt thans gecorres(Aneta)
Thans schijnt het dan inderdaad dien kant uit
pondeerd.
Dc laatste zin zou er op kunnen wijzen dat te gaan.
het nog niet vaststaat of de heer Kagawa aan
Uit den aard dor zaak is voorloopig geen beslissing te wachten, nademaal de Indische
dit voornemen uitvoering zal kunnen geven.
regeering. die als deelhebster in het Gemengd
Bedrijf ook rechtstreeks financieel betrokken
zal zijn in deze onderneming, haar standpunt
Auto-ongeluk bij
nog niet heeft bepaald en daartoe waarschijnlijk
nog wel gcruimen lijd noodig zal hebben. Deze
omstandigheid kan ons geen reden zijn om hel
Twee zwaargewonden.
initiatief van dc Billiton Mij, een der krachtigste
en vitaalste concerns in Indii?, niet van harte
Omtrent het auto-ongeluk dat Zondag 14 detoe lc juichen en niet de hoop uit te spreken,
zer op den grooten weg Sockabocmißuilendat
haar plannen lot volledig succes mogen
zorg plaats had en waarbij mevrouw Drayer en
de heer v. Stapele, beiden uit Batavia, zwaar leiden.
gewond werden, meldt het Bal. Nieuwsbl.
nader:
RUMOER OM EEN TOONEELSTUK.
Dc auto kwam met groote vaart uit de richting Sockaboemi: dc snelheid was. naar schatOnlangs werd. naar wij Vrijdag jl. berichtten,
ting, grooter dan 80 km per uur, ofschoon het hel Arabische lid van den Volksraad. de heer
regende en de weg glad was. Ter hoogte van
Alatas, telefonisch naarv Soerabaia geroepen
Kampong Tjarlngin passeerde de auto in een
omdat onder dc Arabieren groote opwinding
flauwe bocht, juist bij een brug. een vrachtauto, was ontstaan over een tooneelstuk. dat de Per»
zonder vaart te minderen. Dc chauffeur haalde satocan Arib Indonesia wilde doen opvoeren.
daarna teveel naar links uit. kwam met twee
In dit stuk. Pollman, komt een scène voor
wielen op den berm van den weg terecht en waarin dc wreedheid van den Arabische» woetornde tegen een djoharboom op.
keraar afgeschilderd wordt, een scène welke
De wagen werd bestuurd door een Inlandwerd ingelast om sommige Arabieren tol zelfterwijl achterin zaten dc heer critiek te brengen.
schen
v. Stapele. employé van de Borsumij, en meDrie Arabische vcrccnigingcn kwamen echvrouw Drayer.
ter
in 't geweer en vroegen een verbod van de
Dc heer v. S. werd uit den wagen geslingerd
waarop de Persaloean Arib Indoom in een ruim zes meter diep ravijn terecht vertooning. voorzitter,
nesia
haar
den heer Alatas. te hulp
te komen: mevrouw D. werd eveneens uit de riep. teneinde de vertooning
wèl te doen door»
gegooid,
zij
bleef
in
een
slokan
liggen.
auto
gaan.
Dc chauffeur kwam er met lichte verwondinWij lezen thans in het Bat. Nwsbl. dal de rel,
gen af.
Nadat men de gewonden naar het ziekenhuis van den heer Alatas in zooverre succes heeft
te Builenzorg vervoerd had, bleek dat operatief opgeleverd, dat doir zijn bemoeienis een compromis is bereikt. De opvoering van het tooingrijpen noodzakelijk was en in den nacht zijn
zij naar Batavia vervoerd ler opneming in de neclstuk is uitgesteld en in onderling overleg
zal worden getracht dc aangevochten scène zoo»
C. B. Z.
Beiden bleken er ernstig aan toe te zijn: de danig te wijzigen, dat geen gevoeligheden meer
heer v. S. kreeg een armbreuk, een dijbeen» worden gekwetst.

.

Soekaboemi

door het Centraal Bureau
voor do Statistiek).
Week: van 1 t/m 6 Augustus, van 3 t/m 13
Augustus en van 15 t/m 20 Augustus:
Stfectenmarkt.
1 Aandeelenkoersen (a)
938 933 91.4

4780 STAATSLOTERIJ

—

Goederenverkeer.
6 Gewerkte taken haven Adam

105.8 96.0 121.4
70.8 69.8 68.4
133.5 75.0 72.8

108.6 101.1 105.4
93.3 633 97.1

(e)

7 Bevrachtingen wilde blnnenv. (f)
Arbeidsmarkt.
8 Aanvragen van werkgevers (g)
9 Aanbiedingen v. werknemers,(g)
10 Plaatsingen (g)

102.6 110? 114.6

121.2 121.8 111.3
85.4 93.6 92.4
123.2 125? 115.4

-

1. en 3. basis Jan. M =- 100, de overige nummers:
basis overeenkomstige week 1937
100.
(a) «et weekgemiddelde van de gepubliceerde dagindexcijfers. Deze hebben betrekking op een
10-tal leidende fondsen aan de Amsterdamschc
beur».
(b) liet weekgemiddelde van de gepubliceerde
dagindexcijfers. Deze hebben betrekking opeen
10-tal «tapclproducten.
(c) Berekend ult dc omzetcijfers van een aantal

grootwinkelbedrijven (warenhuizen,
magazijnen in manufacturen e.d.) en middenstands»
zaken (winkels In
glas. aarde»
werk. huishoudelijke artikelen) in Amsterdam.
'«-Gravenhage en Rotterdam.
(e) In de havenbedrijven te Amsterdam (1 taak ss
halve arbeidsdag).
(f) Berekend uit de cijfers van de verscheepte
hoeveelheden In tonnen, volgens opgave van
de bevrachtingscommissie te Amsterdam en
(g)

Rotterdam,
Berekend uit de opgaven van de arbeidsbeurzen te Amsterdam. Rotterdam «n 's-Graven-

bage.

e

"

MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJ
MOEARA BIPONGH

Bedrijfstesuitaten

Jull

Bedrijfsresultaten over de maand Juli 1938; ge»
(v. m.
taxeerde waarde der productie f38300
29.000). exploitatiekosten f34.000 (v. m. 32.000). uitgaven voor nieuwe machinerieën f2.000 (v. m.
3.000). Het surplus van in het loopende jaar ge»
realiseerde producties bedraagt £3,000 (v. m.
£3.000).

MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJ SIMAR
Bedrijfsresultaten

Juli
over de maand Juli 1938; ge»
taxeerde waarde der productie 1212.000 (v. m.
205.000). exploitatiekosten f 107.000 (v. m. f 108.000».
uitgaven voor nieuwe machinerieën £1000 (v. m.
£2.000) en voorprospectcercn der, iHlangiconces»
sles f 3.000 (v. m. £ 3000).
Hel surplus van in het loopende Jaar gerealiseerde producties bedraagt £18300 (v. m. £11.000).
Bedrijfsresultaten

De ertsreserve per ultimo Junl bedroeg 389.000 tons
met «en gemiddeld gehalte van 838 dwts goud.

—

WOENSDAG 24 AUGUSTUS.
Se inloot»
Se Lijst
100 Loto»
VAN,
PRIJZEN
/ 25.000.— »o. 16169
400.— no. 20220
/
/ 100—no. 3171

Betalingsverkeer.

2 Omzet postcheo.ue» en glrodlcnst
Groothandel.
3 Groothandelsprljzen (b)
4 Omzet termljnmarkt Adam (e)
Kleinhandel.
5 Omzet winkelbedrijf (d)

119?
3229
4355
5263
6655
7163
9404
10921
12812
13900
1696?
17568
18118
20457
21530

PRIJZEN VAN
1398 1603 1611
3331 3401 3590
4361 4422 4482
6408 6415 6166
6849 7062
7387 7651 7729
0654 9658 9802
11382 11587 11751
13021 13062 13201
14965 14973 16245
16099 16419 17100
17651 17816 17832
18921 19037 19068
20468 20635 20725
21695 21840

/ 45.—

2782 3097
4205

1718
3686
4861
6103

4071
6146
6111

8176
10084
12025
13575
15393
17193

8400
10261
12661
13585
16525

Thee

Handelsberichten
INDISCHE
DERICHTENVAN 24 AUG.
Beurs van Batavia.
24 Aug.
23 Au«>
Koninklijke
340 b 340
Ned. Uand.»M|j
156
156
N.-Ind. Handelsbank.»
137
137
gg
N.-Ind. Ilscompto-Mlj..
g-j,
Internatlo
181
178 b
N. V. A.
468
465 d
Scheepvaart Unie
117
b
118
Kon. Paketv. Mij
J63b
163
Redjang Lebong ....,,
L
S.
U.
N.
79
79
«lrnau
stiob
560 b
Delispoor
tnnb
101
Koloniale Bank
,54b
152 b
2. M. N. I
51b
51b
M.-M. Moeara 5ip.....
42
1
42 1
ggb
oava-Sum. Uand.»M|j
58b
tlnilever
157
156 b
Philips
246
248 1
Amsterdam-Rubber
228
232
Zuid-Bantam
150
156
«ijnb. MIJ Bengkalls..
«6b
86b
Hava-sulker
Soerabaja.
Dc N.I.V.A.S. verkocht voor con»
«umptle 70? lons superieur en 200 ton bruine suiker.
(Aneta)
Alle sulkers waren onveranderd.
Producten-markten
Soerabaja. Koffie: markt onveranderd.
(Aneta)
crepe 281, cent.
Batavia. Rubber sheets
Peper. Zwarte I-ampong, eerste kosten Batavia,
aanbod: Aug/Oct. £1439 nominaal, eerste kosten
Telok Betong. aanbod: Aug/Oct. £14.— gedaan»
met verder aanbod. Witte Muntok. f.o.b. Banka,
(Aneta)
aanbod: Aug/Oct. £2130 aanbod.

.....

>

.

.. ..

___

>

Boter, kaas en eieren
SCIIERPENZEEQ. 24 Aug. Elerenmarkt. Aanvoer

£2.70.

Visscherijberichten.
KRAUNGSCHE VEER. 24 Aug. Aanvoer 1 zalm.
prijs £ 1.6» per half kg.

men

Dingendie

620»
6264

«603
10712
12713
13656
16720
17328 17610
18086 18113 18122
19*60 19543 19664
21228 21370 2142?

420.000 eieren, witte klppeneleren

G.
')

— —

(Medegedeeld

zen voor Pekoc van 12>,4 tot 19. Broken Pekoe van
12<4 tot 1714. Orange Pekoe van 12% tot 19. Broken
Orangc Pekoe van 12>z tot 19 d. per lb.

24 Augustus.
;

ECONOMISCHE WEEKCIJFERS

Aug. Stemming prljsh. In de heden
gehouden veiling van Cevlonsoorten liepen dc prij-

HAAGSCHE BEURS.
Officieele
not eeringen(12-13 uur)

Koninklijke
Anaconda Copper

3

henneneleren

bruin»

eendeneieren

VOORBURG. 23 Aug. 3665 klpeieren £5—33».
eendelcren f2.40 per 100 «tuks.

Radioprogramma
Donderdag 25 Aug.
HILVERSUM I 1875 51.

niet vertelt

Gouverneur-Generaal en Inhecmsche pers.
De Inheemsen» pers heeft ln Indië een hard
bestaan: een bevolking, welke voor een groot
deel niet kan lezen en, voor zoover zij deze
kunst machtig is, weinig koopen kan. Dat is de
misere ln n nulshell: veel analphabelen, dus
weinig lezers, een n iel-koopkrachtige bevolking: dus weinig adverteerders.
Dc regeering heeft getracht de Inheemsen?
pers tegemoet te komen door haar tegen een
laag tarief de medewerking van Aneta te verzekeren, doen slcchs drie van do 24 dagbladen
zijn in de aanbieding getreden. De directies
hadden liever gezien dat de regeering op andere wijze steun verleende, n.I. door advertenties ln deze bladen te plaatsen.
Nu heeft de Gouverneur-Generaal op 18 Juli
een receptie gehouden voor leden van den
Voksraad en pers. en onder dc gasten was ook
de heer Parada Harahap, de hoofdredacteur
van de Tjaja Tlmoor (Het licht van het
Oosten), een blad dat te Batavia verschijna.
Op een receptie past het in feesldos te verschijnen, ook de conversatie voegt zich naar Je
sfeer van het geheel. Temidden van lachende en
vroolljke gasten worden vragen gesteld waarop
geen serieus antwoord mogelijk is
als het
nog wordt verwacht.
Aldus ook op dc vraag van Zijne Excellentie:
„En. meneer Parada Harahap, hoc gaat het mot
de Inheemsche Pers?" Wie voelt zich dan geroepen om dc stemming te bederven en te antwoorden in vormelijke bewoordingen van „Het
kon beter" e. d.
De wrange werkelijkheid van den volgenden
dag, welke Parada Harahap Zijner Execellentie
nlet kon mededeelcn. vertelt hij thans in alle
openhartigheid. Dc Locomotief neemt enkele
zinsneden van hem over ter lypeering van de»
hachclijkcn toestand waarin dc Inheemsche
pers zich bevindt:
„Excellentie, hier staat de Inhccmsche pers,
mooi gerokt en godast
dit deftige pakean U
volkomen camouflage, want de mogelijkheid
beslaat, dat ik morgen niet de contanten heb
(Parada Harahap neemt niets op crediet) om
het noodge papier en de postzegels voor ver»
zending te betalen. Het eerste morgen vroeg is
een voorschotje te nemen op de in deze maand
geplaatste advertenties. Wanneer die kleine
transactie niet gelukt, dan is er nog een mogelijkheid om uit dc dagelijks terugkeerend»
moeilijkheden te komen: Het zwarte pak verhuist naar .Oom Jan" en dan
Excellentie.
vrees ik met alle vreeze. dat ik het volgend
jaar nlet meer ter receptie zal kunnen verschijnen
want „hoe maak ik dat mooie
pakean weer vrij". Dat. Excellentie, is hst
waarheidsgetrouwe beeld van de gchcclc Inhccmsche pers op Java"
Tot zoover het citaat.
Of de regeering de houding van den heer
Parada Harahap zoo heeft gewaardeerd dat zij
nu tracht de Inheemschc pers door middel van
advertenties te steunen is natuurlijk een open
vraag, maar een feil is dat de eerste gouvern:mentssecrelaris een circulaire gericht heeft tot
do hoofden der departementen gewestelijk be»
stuur e. d .van den volgenden inhoud:
Het heeft de aandacht van den GouverneurGeneraal gelrokken, dat het herhaaldelijk voorkomt, dat Landsadverlenties niet of slechts in
geringe male aan Inhccmsche of MaleisenChineesehc bladen ter plaatsing worden aangeboden, óók wanneer het karakter dier annonces zeker aanleiding zou kunnen geven tot
adverteeren op ruime schaal. Het komt den
landvoogd voor, dat aldus niet in voldoende
mate rekening wordt gehouden met den omvang en den groei van dc Inhccmsche en Mileisch Chinecsche bladen en hun beteckenis als
publiciteltsorganen in het nict-Europcc'che
deel van de samenleving.
De noodigo aanwijzingen worden gegeven,
hoe in de leemte dient voorzien te worden.

—

AVRO-Ultzcndlng.
8.00 Gram.pl. (Om 8.15 Berichten.) 1000 Morgen*
wijding. 10.15 Gewijde muziek igr.pl). 1030 Het
Omroeporkest en soliste. In de pauze declamatie.
(Om 12.15 Berichten» 12.30 Grampl. 13.15 Staf»
muziek Se RL 14 00 Gram pl. 1420 Vervolg concert.
15.00 VarliU-prograrnma lgrpl). 16 00 Voor «taken
en thulszlltenden. 1620 Orgelspel (opn.). 17.00 Voor
do kinderen. 1720 Grampl
17.45 Het Renova»
kwintet. 1820 Sporthalfuurtje. 19.00 Secco', Gltanos.
1925 Interview. «HO Berichten A»V.P. «ededeelln»
gen, 2015 Het Omroeporkest en solisten. 2120 Radlo»
tooneel. 21,40 Carillonooncert. 32.00 Grampl. 2220
Orgelconcert. 2300 Berichten A.NP. Hierna Uarry
Callings dansorkest.

HILVERSUM N 301 «n 415 51.
10.00 NCRV. 11,00 KRO.
,00 NCRV.
8 00-9,15 KRO.

800 Grampl. (Om 8.15 Berichten.)
10.00 Gram.pL
1015 «orgendlenst. 10.45 Gmmpl. 1120 Godsdienstige causerie. 1200 Berichten. 12.15 Grampl. 1220

Het KRO-Orkest. 14 «O Gram pl. 15.00 Voor de vrouw.
15.30 Gram pl. 1545 Bijbellezing. 1045 Gram pl. 17.00
Cursus handenarbeid voor de jeugd. 17 30 Orgelspel.
1820 Causerie vanwege het Leger des Hells. 10.00
Berichten. 19,15 JoiimalUttek weekoverzicht. 10.45
Reportage. 20.00 Berichten ANP. Herhaling SOS»
berichten. 2015 Ilaarlemsche Orkestvereentglng en
solisten. 2100 Causerie: Batavia als «ndlngsakker.
2120 Verwig concert. (22.00 Berichten ANP.) »30
Grampl. 22.45 Gymnastiekles. 23,00 Gram.pl. 3350
Sehriltlering.

DROITWiCII 1500 m.
«125 Het Phllharmonlscl» strijktrio. 12 05 Orgelspel.
1225 BBC-Northern orkest. 1320 Dansmuziek (gr.pl.»
1350 Het -ohn l>tacArthur.kwlntet. 1425 Jack
Wilsons kwintet. 15.05 Planosoll. «525 Grampl. 1523,
Stedelijk orkest Bournemouth en soliste. 17.05
Causerie: Black Trackers Wlzardr>. 1720 Zangvoordracht. 17.40
Jcffrics' orkest. 1820 Be»
richten. 18.45 Causerie: Itunted by Kurds. 19.00
BBC-orkest «n solist. 1950 Louis Levy's orkest en
solisten. 20.35 Radlotooneel. 2140 Orgelspel. 22.00
Berichten. 2225 BBC-Thcater-orkest en soliste. 2520
Bert Flrman, orkest. 2350 Dansmuziek (gr.pl.l.
PARUS RADIO 1648 »t
8.10. 800 en 10.10 Grampl. 12.40 Cantrelle-orkest.
1425 en 1505 Gram pl. 1520 Planovoordracht. 18*0
Gram.pl. 17 20 Radlotooneel. 1027 Figaro» Hochzelt,
opera. 2250 Grampl.

KEULEN 456 Af.
850 Grampl. 730 «n 850 Het Rhelnlsche Lande,»
orkest. 12.20 H. ttagesledts Amusementsorkest. «430
Schrammelmuzlek. 1629 Het Dusseldorier concert»
orkest. 1850 Zang en nlar.o. 1920 Het Omroeporkest,
Pianotrio en «,»!>!. 2120 lU^nsemble. 21.53 en 2225
Gram pl 2250 Gevarieerd concert. 020 Nachtconcert,
BRUSSEL NEDERLANDSCH 322 M.
1220 en 1327 Gevarieerd programma. 17*0 plano»
voordracht. «HO. 19.23 en 20 20 Gram pl. 2120 Repor»
lage. 2230 Gram pl

BRUSSEL PRANSCH 484 »t.
1220 Gramp! 1250 Het Omroeporkest. 1350. 1720.
1835 er. 1031 Gram pl. 2020 Het Omroeporkest. 2220

Grampl.

DEUTSCIIt^ANDSENDER 1571 M.
19.35 Omroeporkest. 20.20 Berichten. 2025 Omroep»
orkest en solisten. <I12« Dirlamatte.) 2220 Be»
richten. 22 50 Trioco„«rt. 2305 Berichten. 3320
Grampl 120 Nachtconcert. (1.15—126 Tijdsein.)

Gemeentelijke Rnrliodistribiitie
PROGRAMMA f. Alle uiiiendloo»^ o. Hilversum l,
PROGRAMMA 15. Alle uitzendingen u. Hilversum ff.
PROGRAMMA Ut.
800 Brussel Ned. 920 Diversen (Luxemburg).
10.35 Londen Re». 12.05 Droltwlch Z035 Londen Reg.
22.0) Droltulch.

IV.
±1020 Parijs Radio.
«205 Radlo P.l>.T. Nord. '1 1320 Brussel «cd. 1320
pauze. 1355 Londen Rog 1420 Keulen. 1525 Londen
Reg. 16 15 paul«. 16 70 Keulen. 1820 Gem. Radio»
Dlatr. 1920 Parijs Radio. 22.50 Keulen of Stuttgsrl.

800 Sehev. Haven. 2.6.10 Keulen.

Het met » gemerkte station kan onder
gunstige ontvang,t»»m,t»ndlghed«n door

vervangen worden.

minder
ander»

—

HET VADERLAND

WISSELKOERSEN

BERLIJN (R.8.8.)

24

bieden

ROTTERDAM

24 Aug. 23 Aug.
24 Ave. 23 AuZ.
«openl,. 39.82 39.82
Londen 892 8.92
Eerlijn 73.2» 73.27>i Stockh. 45.99 45.99
5—
5.—
Oslo
44.82% 44.82 M
Parijs
N. Vork 1.82}. 1.82Ts
België 30.84 30.84
2wi15er1.41.89 41.89

AMSTERDAM.

24 Au?. 23 Auiz.
Londen 8.92 's 8.92»s
Eerlijn 73.30 73 28
parijs
s.No''. 5.—
België 30.83% 30.84
2r.itserl. 41.89 41.89
ll.openn. 39.83 39.82 >i

.

f 2044—2051.

SRERRMARXEN TE AMSTERDAM
24 Auz
23 Aug.
Ettekten Fperrmarken
6—B
6—B
Krcdit Lperrmarken..
B—lo
B—lo
Regislermarken
31—33
31»—33»
Emigrantenmarken
6—B
6—B
Registerm. v. reisd.cind
4715
47»
Koersen door do Vereen, v. d. >Visselnand«l
Vastgesteld voor 25 Augustus
Registermarken voor reisdoeleinden
47
«R.E.D.).
LONDEN
24 Aug. Koersen bij opening en van 10 u. 15 v.m.:
New Vork 4.8803—1.8795. parijs 178.82—17»-»%.
Berlijn 12.17%—12.17%. Madrid 100.» nom.—loo.- nomMontrcal 4.8962-4.8962, Amsterdam 8.9111—8.9111.
Brussel 23.92%—28H2%. Rome 92.75—92.72. Zwitserland 21H9%—21^9%. Kopenhagen 22.40—22.40. -Stock»
Ilelslngholm 19.39%—19.39%. Oslo 19.90%—
tor, 226.75—226.78. Praag 141.37—141.31. Boedapest
Belgrado
24.50—24.50.
215.00—215.00. Sofia 210.50—
210.50, Roemenië 670.00670.00, Buenos Aires
19.01—19.01.
24 Au». 23 Au».
24 Au-. 23 Au».

..

....

lle^Vork 4.8803 4.8780 Bel«rado„ 215.- 215.—
«onireal.. 4.8962 4.1:956 Boekarest 870.—670.—
Frankrijk. 178.?2 178.39 Boedapest 24.50 24.50
Bel.iZ.— 28.93', 28.93 Doen
,„ I*.9Q„ 18.90
9?.72 82.70 Bomba, 17"i« 17.57/64
Italië
?.»llserL- 21.233 21.29* calculla- l?s^s 17"öj
8pan«.....100.—' IM—' lslambul- 612.— 613.-Porlll»!» 110.18 110.19 Athene..- 548.50 546.50
Amsterd.- 8.92 8.91^« Mexico.—
Nenem
22.4 U 22.40 )lonlerid. .20.37 20.43
Koorweg..
141.25 141.37
I*. Praag
19.W 19.90
19.39$ Bio^aneir. -.—
Zweden" 19.39*
llels!n«f.- 226.75 226.75 Warschau 25.90 25.80
Vuilscbl- 12.173 12.173 «oenen». -.—

—.— —.—
.—
.—

* nominaal.

WOENSDAG 24 AUGUSTUS.

0.145

- 5?.ll

Italië
13.09 13.11
Zwitserland...
57.23
Xo^Vork
2.493 2.497

LONDEN IR.R.D.)
24 Au». 23 Au».

J& 23¥
„23!*
8.8.A.cna11.,26/186/3 .26/-

.M

M?«yL°BrS- /'^
,8^
lr°nd/98k.5
.„„„_,,„„

JSltt a:

-

13.09 13.11
57.11 57.23
2.493 2.49?

IIZ
7«^,

M

283

„!i
9*

Gelder!.'3B 211015,
«Ura»«nba«e:
4% 193? 2*—3 HOU
"3?3'—ZlMft
b' 1938—-.3
99
2i 1938..73N3 99

H

Groningen (Gem.}:

6 1938
3 10M
A 1938 2*....3 100%
NaarL'3B3l3 99*
«F Beider
9
1933 41 03.
J< II bozeb 35-3110«

HM.I9M4

*

M

»

mfcW

B

November
December

>

,»

34—
34—

Mcl

70
73
81
53
10»

.

34—
Junl
34—
Aprll/Junl
Stemming prijsh. Dagomzet 7500 kg.

kamp) 1

73

ming

GRANEN TE ROTTERDAM

ROTTERDAM. 24 Aug. Mal, 00 termijn Rotter»
damsche Vereeniging v/d. Termijnhandel In granen
Noteering per 2000 >l.g.
Sept

Nov.
Jan
Maart

....
....

HJC

ROTTERDAM.

....

ft

ft

°«7««

rw
«feit A MRU
0en1.8M.A«6!4-

PE7ROI.EU« GNGERN.

V.K.

«5%
93%
92%
92%

94
93
93

—

24/11 alles waard.

LIVENROOL. 24 Aug. Mlddagnotcering. Tarwe
per Oct. 5/3%. (vorig slot 5/3). Dee. 5/1% (5/1%).
Maart 5/0% (5/-).
' (R.R.D.) LIVERROOL. 24 Aug. Tarwe. Opening
per Oc». 5/2% Deo. 5/1%. Maart 4/11%. alle, bet.
Stemming kalm.
Mals. Opening La Rlala per Aug. 25/-. Bept.
24/4%. Oct. 24/1% alles verk. Stemming kalm.

(R.R.D.) BERLIJN. 24 Aug. Tarwe 77—75 k.g.
franco Berlijn mk. 198. Rogge 67— kg. franco
Berlijn mV 181.

LONDEN. 24 Aug. (Medegedeeld door de makeer> Schalkwijk II dam.) .Noteering
laars
van 2 u. loco BrV. Beot. 8,5. OctVDec. Bft. Jan./
April/Juli 8% d. Stemming goed prijsh.
Maart

—

BRUSSEL. 24 Aug. Tarwe kalm.
3.37, Attentie no. 3
Racllie no 4 disp.
Manitoba
disp. 5 3.61. no. 4
kg. disp.
3.45. Rahla 82
Rosatö 81 kg. d??n. 94. Russische volgens kwal.
83-99%.
Gerst kalm. Irak Insch. Aug. 74%. Roolscrie
disp.
Inich. Sept. 81% insch. Oct/Nov. 78%.
Mals kalm. Rlata nieuwe oogst 87 stmd. 85%. 5
(N.R.D.)

METALEN

—

laatste 85%.
aver kalm. Inlandsche 101, La Rlata ta,,. 46—
(R.8.D.) LONDEN. 24 Aug. Slot (in £): Koper
kg. disp.
stml.. --. Insch. Aug. 98.
Stand. Cash koop. 40.7/6. verk.
3 mnd. koop. 47Rogge
kalm. Russische disp. 72%. Canada West
40.12/6. verk. 40.13/9. Settlemenlprijs 40.7/6. Electr. stmd. 73 ld.
Insch. JuU 73.
koop. 45.15/-. verk. 46.5/-. Best Select, laagste 45,
hoogste 46.5/- Tln Stand. Cash. koon. 192.10/-.
verk. 193. 3 mnd koop. 193.10/-. verk. 193.15/-.
Settlemenlprijs 19215/-. Stralts 197.10/- Lood
vreemd loop. mnd. koop. 14.7/6. verk. 14.10/-. 3
mnd. koop. 14.10/-. verk. 14.11/3. Settlementprlls
ROTTERDAM. 24 Aug. (Officieele noteering der
14.10/-. Zink ordinair loop. mnd. koop. 13.1/3, verk. Ver. voor den handel In olle te R'dam. medege3
koop.
125/-. verk. 13.6/3. Settlement- deeld door de N.V Commlsslehandel vyh. Jull!»
13-2/6. mnd.
prijs 13.2/6.
van Roosendaal alhier) Lijnolie vliegend / 18.
Sept. / 14,4. Oct. / 1«4. NovVDee. HU. JanVAprll
Blik I. C. Cokes 20x« 21/6.
prompt koop. 20,4. verk. 21>4. op lev. / 1414. Mei/Aug. / 1414.
Zilver
koop. 20',. verk. 20%. Settlemenlprijs 21.
AMSTERDAM. 24 Aug. Raapolie vliegend
Noteeringen van gisteren (4 u. 25 nam. In JE): / 2914. Llj nol I e vliegend / 18. Sept. / 14,4. Oct.
Koper Stand. Cash. 49.1/3 en 402/6. 3 mnd. 40.6/3 / 141,4. Oct/Dee. 14»,. Janyreb. /
JanyApril
en 40.7/6. Tin Stand. Cash. 191.-/- en 1913/-. 3 / 14. Mel/Aug. / 14>4—
p. 100 kg.
mnd. 192./- rn 1923/-. Lood vreemd loop. mnd.
Bericht van Matthes en Porton: Raapolie vlie1? p. H.L.
143/9 en loop.
14.10/-. 3 mnd. 14.10/- en 14.11/3. Zink gend 8.D.)
/ 27«,4: Lllnolle vliegend
ordinair
mnd. 131/3 en 133/9. 3 mnd. 13.6/3
24 Aug. Lijnolie 1 uur. Loco
<R
LONDEN.
en 13.7/6 alles koopers en verkoopers.
22,4. Scp». 21,5. OctVDec. 21,4. JanVAorll 21,4.
BERLIJN. 24 Aug. Slot. Koper clectr. 58. ge- Mcl/Aug. 21,4.
rall. 5211 norn. Lood 19 nom. Ruw zink 17.4
(R.8.D.) «ULL. 24 Aug. Lijnolie (1 uur): Loco.
nom. Antlmonium :33—137, zilver in baren 36.90-- Aug.. SeptVDtc. en JanyAprll 21/3.

—
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KATOEN
ROTTERDAM. 24 Aug. 'Medegedeeld door «la
voor den katoonhandct R dam. Cotton Asso»
unlversal 28 mHt. staple
clatlonl. Loco middllng
Indische supenlne «cw : / 15!,. fijne
020',,.
/
Bengaal / O l»!i>. lune Oomra /<i n ji per 14 kg.
23 Aug. BraiHlaenscnc loco 4.73 «L,
Pemam fair 423 d.. G F I'anguis 563 d.
(RBD.) LIVERPOOL. 24 Aug. Amerlk. kalm.
Opening-Oct. 4HV. Jan. 4.66. Maart 4.70. «cl 4.71.
Egvpt. Upper kalm. Nov. 5.60. Jan. 5.60. «aart —,
Mei
Giza: Nov. 6.62. Jan.
«aart —, «et
(RJg.D.) HAVRL, 24 Aug. Opening onregelmatig.
Omzet
bn. Aug. 431. Sept. 431. Oct. 434.», Nov.
438, Deo. 443. Jan. 44640. Febr. 44950. «rt. 45350.
April 455. Mei 460. Juni 461.50, Juli «67. Wisselkoers
oo New Vork 3SHS trane».

.........

Aug
September

;

December
Maart '39
Mcl
Sept. '39

10%
10%

10%

10%
10%

10%
10%
10%
10%
10%

11
11
Stemming prijsh. Dagomzet 500 bn.
Loco Santos 14% et. Robusta 13% et.
AMSTERDAM. 24 Aug. Op termijn contract.

Ochtend
10%
10%
10%
10%
10%

Aug.
Sept.

Dcc
Maart '29
Mei

slot

10%
10%
10%
10%
10%

10%
10%
10%
10%
10%
10%

10%
10%
10%
10%
10%

5 Ned. Kabe11,0.555

N.R.U.sIOOOA 153«

NedBcbeepsb3"l«

5

—

WOL

-

iets

hoogere

VETWAREN

prijzen.

SUIKER
AMSTERDAM. 24

LONDEN. 24 Aug. (Medegedeeld door de makelaars Bes«em & de Schepper, Rotterdam). Talk
Geen veiling. Dé stemming was kalm.
LONDEN. 23 Au«. Talk. In de periode Januari
van talk
t/m. Jull bedroegen de verschepingen
uit Australië 20,875 ton (vor. ]. 20.600 ton).

Aug.

Vitte kristal (100 k.g.
netto entrepot.
' heden
vorige noteering
5—
Augustus
5—
4%
4%
5—
5—
September
4%
4%
October
5—
5%
3—4%
November
5—
5—
5%
5%
5—
5—
December
5%
2%
5—
Januari
5%
5%
5%
Februari
5%
5% 2%
5%
Maart
5%
5%
5% 2%
April .^
5%
5%
2%
2%
Mei
2%
2%
2%
5%
Stemmlne kalm
p.
Aug. / 5, p.
AMSTERDAM. 24 Aug. «alm.
Deo. / 5% te koop., p. Mei / 2% geboden.
SPECERIJEN

.

VEZELSTOFFEN
23 Aug. Slsal. Afrlkaansche kalm.
Tanganyika en Ren>a no. 1 AugVOct. £ 17 p.
ton verk. SeptVNov. £ 1? verk- OctVDec. £ 1?
verk- no. 2 Aug/Oct. £ 15.17/6. verk. Sept/Nov.
£ 13.17/6 verk.. no. 3 Aug/Oct. £ 12 wrd. elf

».

optie-havens.

Visscherij-berichten

«CHEVENINGEN. 24 Aug. Dc prijzen waren
24 Aug. Peper (Lampong).
vanochtend: tarbot 80—90 et.. griet 5-—BO et.. ton«
kleinheden
vor. noteer!»» 80—135. alles p. kg.; middel schol 10.60^-1520.
INI,
schol 330—0. schar 230—3. bot 5—7. alles p. 40 kg.
Augustus
1114
aan
de
Met versche visch waren vanochtend
September
«tt
«tt
11
markt de trelllogger Sch. 266. G. de Ruiter, met
December
«
Stemming kalm.
f 220.
De trellkolters: Sch. 177. T. Blok. met / 236.60 en
CACAO
alsmede 33 schokSI. 54. J. van Dam. met /
I 2145 bcsommlng.
24 Aug. Cacao op termijn (ln gld. kers en 6 vletten, met tezamen
AMSTERDAM.
binnen»
harlngschepcn
Vanochtend zljn geen
per 50 kg.)
vorige noteering
gekomen.
heden
De vangsten van onderstaande schepen.waren
10.15
Augustus
1025 10.10
10.05
(ult 60
1025 10.15
vanochtend als volgt: Sch. 46. 100 kantjes
September
10^2 10.10
Seh 134. 3 k.;
netten):
50.
Sch.
72.
30
10.15
1025
Sch.
4
k.:
k:
10.40
10.15
October
1030
Sch. 125. 25 k.; Seh. 97. 3 k.: Sch. 2» 7 k.: Sch. 66.
10.60 10.45
1035
December
50 k
7 k-, Sch. 332 50 k.: Sch. 87. 5 k.: «en. 342.
10.70
1035
10.60
10.45
Januari
10.75
(nog 25 netten halen): Sch. 19. 30 Jt: Sch. '«, 17(Uit
10.70
Maart
1035 10.75
Sch? 201. 17 k.; Sch.
261. 50 k,: Sch. 118. 40. k..
1035
Md
11— 1030
10.80
de halve vleet); Gdy. 51. 40 kantjes.
Ju!' \39
11.15 11.10
11— 1030
Stemming prlishoudend.
Gisteren wa, de vangst van de Gdy. 112. 70 kant»
24 Aug. Geen omzet aan de call. jes en van Gdy. «3. 20 kantjes.
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(R.8.D.) ANTWERPEN. 24 Aug. Termljnmarkt
THEE
gekamde wo>. Prijzen ln pence per lb. Stemming
23 Aug. Ter Oevlon-velll ng was prijsh. Omzet 310.000 k.g. Aug. 22% (vor. not. 221»
de vraag goed en de stemming prijshoudend.
Sept. 23 (22%). Oct. 23% (22%). Nov. 23% (23),
werden 27.194 kn. verkocht: Pecco gewoon 1/0%Er
K Dee. 23% (23%). Jan. 23% (23%). Febr. 23% (23%),
1/3%: broken Maart 23% (23%).
1/1%. ord. middel tot middel 1/3 a Oranje
Pecco gew. tot mid. 1/0% a
Pecco
gew. 1/0% a 1/1: broken
gew. tot goed gew.
(R.8.D.) ANTWERPEN. 24 Aug. Termljnmarkt
mld.
mid. tot
1/0% en 1/1%.
1/2 a 1/4%. goede gekamde
wol. Prijzen In fr. per kg. Stemming
tot fijne 1/5 a 1/9: fannings 1/0% a 1/2%. mid. tot
prijsh. Omzet 58.750 k.g. Aug. 20% (30%), Sept. 30%
goed 1/3 a 1/5%.
(20).
31 (30%), Nov. 31% (31). Dcc. 31%
LONDEN. 24 Aug: (Telegr. van Runtlng & Co. 131%).Oct.
Jan. 22 (31%). Febr. 22 (31%). Maart 32%
Lid.) De heden voortgezette lndlschevelllng
«-!->.
opende met een goede vraag voor alle soorten tot

«Fttatrw ?W.«.«°l^ z.«.l,;^z'V
Ned 8/10000147

Ver.

vor. slot

11
II
kalm. Omzet 500 bn.
Loco Santos 14 et.. Robusta 13% et.

Sept
Stemming

N.1.1902-.3110l!j
lM
PBMGL.DNDERN.
ft Nederland ,n llelenUn. N.-1.2-4* 37 31101^
W Balaaf«lb« 41106ft
ft N.-I. 1937„ 3 lil»]
31
N.P.Lok af«. 4' 16
RUBBËMNDERH.
„

««l«l.«l tl. ««!».„

_A

KOFFIE
24 Aug. (Medegedeeld door de
ROTTERDAM.
veicvi.Uiting voo» den vioeollieiiüiinoel).
vor.slo»
Ochtend slot

«/. VR 250

230

vMwt
Z-M ïïÊKs*-ts»r»
iW? i« ïEt^f
I^Xa Grb'^4

ron ngs.9
2« BaarlemA.o.4
10 ft

-Nell».CloM2B^
-_

3 tat-J.M-.142

——— ———

93%

(R.R.D.) LONDEN. 24 Aug. Tarwe op termijn.
Opening kalm. Londen grade
Manitoba no. 3
per Aug. 28/7%. Oct. 25/2. Nov. 24/11. Jan. 24/11
alles waard. Vorig slot: Londen grade
Manitoba
no. 3 pc Aug. 23/7 Oct. 25/2. Nov. 24/11. Jan.

«

TCBC
POLDERS. WATERSPUBI^R. LICHAMEN.

Buitenland.

slot

LONDEN. 24 Aug. (Medegedeeld door A. Vatenuur 15: Loco BA. Seot. af,. Oct/Dee. 8%.
Aprll/Junl
alle« koop. StemJan./Maart
prijsh.
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Kunstzaal Kleykamp

Het ls altijd goed. dat het werk van een
kunstenaar naar voren gehaald wordt, want het
publiek toont niet immer voldoende belangstel»
ling voor kunstwerken. Als een kunstenaar
overleden is moet men de piëteit prijzen van
zijn vrienden, die dit werk verrichten. Voor
den verleden jaar in Oclober op 55-jarlgan
leeftijd gestorven schilder Joh. D. Hendriks heb»
ben zlj een retrospectieve tentoonstelling Inge»
richt, welke eerst te Amersfoort ls gehouden
en nu tot 3 September de drie groote zalen van
de Kon. Kunstzaal Kleykamp vult.
Johann D. Hendriks woonde en werkte ln
Den Haag. was werkend lid van den Haagschen
Kunstkring en daar, onder de kunstbroeders,
een graag geziene figuur. Maar ook te Amersfoort heeft hij gewoond en daar in later jaren
opgehet Amersfoortsch Kunstenaars Gilde
richt en als voorzitter geleid, om te Brugge het
Hollandsch-Vlaamsch Kunslcenter te stichten.
Dr R. Miedema. die hem als voorzitter van het
Gilde is opgevolgd, leidt hem in den catalogus in

zangeres mevrouw Jo
zal verleenen.
medewerking
Vincent haar

aan de

rlederlanssohe

""

"
De herhaling van een deel van Brahms
Wij hebben gisteren melding gemaakt van
het ongewone geval ln de muziek, dat Schuricht op het jongste Volksconcert het eerste
deel uit Brahms' tweede symphonie heeft herhaald, en geconstateerd, dat het nog heel wat
gaver en ook gelnspireerder klonk dan tevoren.
Het blijkt, dat de heer Schuricht de reprise
dan ook als een soort rectificatie heeft beschouwd van een paar ongelukjes, Brahms onwaardig.
Onze meening klopt dus aardig met die van
den emlnenten leider.
GROMPIE.
Gezelschap Saalborn.
Bjj wijze van intermezzo verscheen gister»
avond het welbekende -Grompie" in de Kur»
zaal ten tooneele. De herinnering aan Royaards'
creatie van de titelrol leeft nog, maar tegen»
woordig is het Louis Saalborn. die met niet
minder succes de figuur in kwestie uitbeeldt,
bijgestaan door zijn gezelschap, dat ook voor
zijn taak berekend blijkt te zljn. Pareer, Johan
Kaart. Ko van Dijk jr. Oarla de Raet. Bob
Wijsman. Ferd. Sterneberg. zij hebben allen
zeer hun best gedaan, en de volle zaal heelt
hen dan ook met luid applaus bedankt.
RESIDENTIE TOONEEL
Bij het Residéntle-looneel, directeur Dirk
Verbeek, zijn op het oogenblik drie stukken in
studie.
Op 1 Augustus j.L zljn onder leiding van de
schrijvers Bels Ranuccl—Beekman en Johan de
Meester de repetities begonnen van „1813", het
historisch tooneelspel waarvan op 31 Augustus
as. ter gelegenheid van het 40-jarig regeeringsjubileum door de gemeente 's-Gravenhage
aan HM. de Koningin een gala-voorstelling
wordt aangeboden. Tegelijk met dit stuk is ia
studie genomen het blijspel: Sara Simpel „Hoeden" van A. A. Milne; voorts heeft de lezing
plaats gehad van Sherldans School for scandal.
(Lessen in laster) waarvan door Victor E. van
Vriesland een nieuwe vertaling is gemaakt, lerwijl de decors ontworpen zijn door Gcrard Hor»
dijk.

Geschenk van de kunstenaars
aan H.M. de Koningin

Joll. D. HENDRIKS
Zei/portret.

en zegt, dat Hendriks een gevoelig mensch was
„met een kinderlijken geest, enthousiast, vol
plannen en Ideeën, de droomer, maar tevens
toch ook man van de daad. organisator, stuwende kracht, voor velen tevens een trouw vriend,
hartelijk en spontaan." En verder betoogt hij,
dat zijn arbeid „een antwoord geelt op de
vragen: wie de kunstenaar Joh. D. Hendriks
was, wat hij wilde, wat hij kon, wat hij droom»
do. wat hij zag. In en door dezen arbeid be»
schrijft hlj zich zelf. het beste van zlch zelf. het
meest wezenlijke, dat wat nlet voorbij gaat
maar blijft."
Blijft! Dat Is een stoute uitspraak, want leder
weet, dat wat vroeger weinig gewaardeerd
werd thans uitbundig geprezen wordt en omgekeerd. IV voor mij, zou niet graag het etiket
van blijvend op een schilderij van Hendriks
plakken, waarmee niet gezegd wil zijn, dat het
daarom niets is. Ook dat zou te gek zijn om
alleen te loopenl Het werk van Hendriks maakt
den indruk geschilderd te zijn door een romantlschen droomcr, dle at en toe sterk beïnvloed
werd. Zijn lust tot daden kan niet alleen blijken
uit het oprichten van kunstcentra; maar ook uit
het werk dat hij aandurfde, waartoe iemand,
die enkel een droomcr is, niet zou komen. Hendriks zou nooit kunnen zeggen „Ik heb mijn dag
verdroomd zoo doe ik het mijn leven", omdat hij
de an bltle moet hebben gehad te arbeiden.
En hij heeft gewerkt Op deze tentoonstelling
hangen niet minder dan 77 werken van 1904 al
tot 1936. Zonder twijfel is dit slechts een keuze.
En uit deze keuze moet de criticus weer kiezen.
Hendriks heelt in zijn eerste werken een
donker palet om stilaan In een lichter gamma
over te gaan. Van dien eersten tijd noem ik een
ouden boer (no. 2) ult omstreeks 1910. een
scherp geziene figuur. Ook een gezicht ult
Spanje (no. 3), Brooklyn Bridge (no. o) en vooral Riviergezicht (no. 6) zijn uit dle periode te
roemen. Uit 191? noteerde ik een vrouwenportret met donker haar (no. 7) en Rothenburg
(no. 8). Het zelfportret no. 10 toont ons den
Idealist Van Herstellend Kind (no. 12) ls net
handje slecht, de litho Brouwersgracht (no. 14)
toont onmiskenbaar een Invloed van Bauer.
zooals men dadelijk aan Schuhmacher denkt bij
het zien van de Baal van Corsica (no. 36). Er
zouden nog andere invloeden aanwijsbaar zijn,
b.v. van de Franschcn. en juist die invloeden
toonen aan. dat Hendriks geen sterke persoonlijkheid ls. Zlj,: kleur is dikwijls te schraal, in
zijn schepen zit geen rhythme van lijn en soms
zijn de schilderijen beslist zwak. Zijn roman»
tische geest spreekt uit verschillende werkeno.a.
uit Brugge (no. 26); Boomstudie (no. 31), Vianden (no. 58), het best van de drie gezichten van
die stad.
Van de overige werken wil ik nog wijzen op
de witten in no. 49 Weg met toren; op een lichte
studie no. 61 van Loosdrocht en een fijn met
rood krijt geteekend naakt (no. 76), dat echter
zeer ongunstig hangt
G. 11. aS-Gravesande.

KURZAALBERICHTEN
Op Zaterdagavond heeft in dc Kurzaal de
tweede gaslvoorslciling plaats van de Opera
te Dusscldorp onder leiding van Gcncralin»
lendant prof. Otto Krauss. Onder muzikale
leiding van Wolfgang von der Nahmer zal
dan uitgevoerd worden Rossini's komische
opera „II Barblere dl Siviglia" in twee bedrijven in de cnscenccrlng van K. Punlmann.
Zondagmiddag staat het concert onder lelding van Ignaz Neumark. Soliste is Paullne
Cordon, die met het Residentie Orkest Cesar
Francks Varlations symphonlcques voor plano
zal spelen. Voorts brengt 't orkest nog de ouverture „Anacrcon" van Cherubini. Balletmuziek
uit „Faust" van Gounod en Rossini's ouverture
«Willem Teil" ten gehoore.
Zondagavond speelt het Residentie Orkest
onder leiding van Carl Schuricht Beethovens
Erolca. terwijl voor de pauze de pianist Ste»
tan Askenase het concert van. Schumann ten
gehoore zal brengen.
Op Woensdag 31 Augustus zal ter gelegen«ld van den verjaardag van HM. de Koning.n, een feeslconcert In de Kurzaal plaatsheb»
ben onder leiding van Carl Schuricht, waar»

De Maatschappij Rembrandt biedt album met
kunstwerken aan
Tijdens het verblijf van HM. de Koningin te
Amsterdam, zal het bestuur der Maatschappij
„Rembrandt" aan H.M. de Koningin een album
met aquarellen, teckeningen, etsen en litho's
van schilders-leden der „Maatschappij Rembrandt" als geschenk ter gelegenheid van Haar
40-jarig regeringsjubileum aanbieden. Het omslag is uitgevoerd in wit schapcnleer en versierd met een gekroonde W.

EEN SCHILDERIJ VAN GOUVERNEUR
VAN RIEBEECK
De Unie van Zuld-Afrlka is een geschilderd
portret rijk geworden van den eersten commandeur Jan van Webeeek, In 1661 geschilderd, een
jaar voor zljn vertrek naar Malakka door den
17den eeuwschen schilder Adriaan Hanneman.
Dlt stuk is in Nederland ontdekt door den heer
Simons, die op aandrang van wijlen majoor W.
Morrlson, gewezen directeur rvan het Africanamuseum, een stelselmatige» speurtocht in ons
land heeft Ingesteld. Dlt schilderij van Van
Rlebeeck wordt door prof. W. Vogelsang en Godée Molsbergen als een veel beter exemplaar
beschouwd dan de cople van het schilderij in
1902 door prof. Jan Vcth vervaardigd in het
Rijksmuseum te Amsterdam aanwezig, welke
copleschllderlj thans ln de Volksraadzaal in

Zuid-Afrika hangt.
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Ons Vorstenhuis
door de Eeuwen

KUNST EN EETTEKEN
Herdenkingstentoonstelling
Joh. D. Hendriks

—

Van Slockum's Antiquariaat houdt een ten»
toonstelling van boeken, pamfletten en topografische prenten Ons Vorsten-Huls door de
eeuwen gelljeld. En de liefhebber kan zijn hart
ophalen.
Over de boeken enz. «.uilen we ditmaal niet
veel zeggen. Er zijn zeer aantrekkelijke exemplaren bij. Zoo 't Verheugd Amsterdam van
Wagenaar met de fraaie prenten van Reinier
Vinkeles uit 1768, het bulletin van het Dagblad
van 's-Gravenhage met de proclamatie van 23
Aug. 1831 betreffende de geboorte van prins
Alexander; de met de hand getoekende en geschreven opdracht aan Prins Willem Frederik
Karel van de afdeeling der Orde van Vrij Metzelaren ln Zuid-Afrlka, ter gelegenheid van
zijn 60-jarig grootmeesterschap in 1876, onder»
teekend door 19 broeders en talrijke interessante stukken meer.
Van de prenten willen we er eenige noemen. Zoo de fraaie Goltzius gravures van Willem I en Charlolle van Bourbon als pendanten; een proefdruk van Steelinks ets van Willom den Rijke en een druk vóór de letter van
zijn portret van Juliana van Slolberg, mooie
exemplaren van de bekende zwarte kunstprenten van Smith naar Knellers portretten van
Willem 111 en Maria Swart 11. Sailllers
prent naar het portret van Willem II
door Honthorst, de elegante jongeling
met den grooten platten kanten kraag en den
breodgeranden hoed, Delfs prenten van Maurits naar Miereveld en Frederik Hendrik naar
yd. Venne. een van de zg „hoeken" en de
uiterst zeldzame prent van Matham uit 1610
van het Mierevelds portret van den Stededwinger; Zilckens geelst portret van het Koninginnetje, het bekoorlijke portret met hangend
haar, om ons tot deze enkele te beperken ult
een groole collectie betreffende heel het
Oranjehuis.
Spotprenten zljn er ln Hülle und FtUle, natuurlijk voor een groot deel betrekking heb-

bende op het tijdvak van Willem V. Aan grofheld ontbrak het daarbij niet, al ls er ook wel
echte geestigheid onder te vinden. Zoo de
vinnige prent van het Geldersche Zwijn, Willem V „Boergonie" slurpend uit een trog en
„Stad en Burger Rechten" vertredende, en de
nlet minder grove van Het Geldersche Zwljnengebroed, waar op Willem en Wlllemlenlje
als beer en zeug de Unie verscheuren; maar
nok de met de hand gekleurde prenten van
Gllbray The Reception in Holland en Fores
Their King en de LijkThe Frogs respect!
staatsie van den Ouwerwclschcn Nederlandschen Patriot.
Van de hlstorleprenten noemen de o.a. de
zoo zeldzame Zinneprent op het bedwingen
van de Arminiaansche fractie door Maurlls en
Willem Lodewljk, waarop een zevenhoofdig
monster met een zaag den pijlenbundel der
Unie tracht te verbreken, doch wordt bedwongen door de teugels aan elk hoofd welke de
Frlesche stadhouder vasthoudt. Verder heel
wat exemplaren van begrafenlsprenlen in den
bekenden slingerrijvorm, zoo die van Koningin Frederika, Loulsa, Wilhelmina, én op dezelfde wijze opgevat de litho in kleuren van
den Intocht van Koningin Wilhelmina in Amsterdam op 5 Sepl. 1898, waarbij aansluit een
dergelijke groote litho van de plechtige inhuldiging op 6 September.
De mooiste der topografische prenten is onbetwistbaar Marots prent van het groote bal op
het Huls ten Bosch in Dee. '1686 in de Oranjezaal gegeven „tér ceren der geboorten van den
Prlnse van Oranje". En als curiosum vallen
te noemen het „Koper plaatjcn van Z. H. Willem de 5e op den 12 Maart in mijn presensle
op Z. Ed. Bibliotheek in 's Hage gemaakt.
In presensle van Grave Rhoon, professeur Allemand", een plaatje waarin een aardappelschlllende vrouw
door den 25-jarlgen
prins is geelst. En een album met 23 potlood»
schetsleekcningen van Willem II in den trant
van Pieter Quast, de eerste een kerktoren met
Princeps Willem er op, de overige potsierlijke
figuren', stads- en vesllngprolielén. huisjes enz.
louter klndergekrabbel.

—

INGEZONDEN STUKKEN

—

M. de Red.,
Bij de voordracht voor de Radio „Het herstel
van de Katholieke Kerk door G. J. Rooymans"
op Zaterdag 13 dezer trok het mijn aandacht,
dat. waar spreker aanving bij de Bataafsche
Republiek, de Staatsregeling van 1798 en verder de ontwikkeling van de emancipatie der
katholieken tot op onzen tijd schelste, hij met
geen w?ord gewag maakte van het werk van
de 9 mannen van 1844. waarvan Thorbccke de
ziel was en van diens liberale beginselen.
Wel werd in den loop van de voordracht
onder bekende en onbekende namen, ook dl»
van Thobecke genoemd m«r meer dan diens
naam ook niet
Mij dunkt, de periode van 1844 1853 allhans
had een beduidend deel van zijn rede moeten
uitmaken. Immers de invoering van het democratisch beginsel, voornamelijk en volledig in
de Grondwet van 1848 vastgelegd en de doorvoering in de praktijk van hel parlementaire
stelsel, heelt het volk zonder onderscheid van
geloof, directen invloed gegeven op het bestel
van 's Lands-, Provinciale- en Gemeentezaken
door invoering van Thorbeckes organieke wetten n.l. Kieswet. Provinciale- en Gemeentewet
Juist daardoor hebben ook de R. Katholieken
in het algemeen hunne Staatkundige rechtsgelijkheid verkregen en zelfs later in 1853
het herstel van de Bisschoppelijke hierachie.
ln tegenstelling van
Wel prees spreker
Koning Willem I en Willem 111, die z.i. den kaKoning Willem
tholieken nlet gezind waren
op legde, dat
hij
er
den
nadruk
waarbij
11,
de katholieken alleen aan laatstgenoemden
Vorst veel te danken hadden, maar hij „vi«rgat"
hierbij van het bezielend werk van Thorbccke
en zljn vrienden té getuigen en daarbij te vermelden, hoeveel moeite Thorbccke had. Koning
Willem II van de noodzakelijkheid der in- en
doorvoering van zijn liberale beginselen le
overtuigen ook in het belang van de rust in
den Lande, aangezien in verscheidene landen
van Europa revoluties uitbraken. Tengevolge
van een en ander zag Koning Willem II eindelijk de noodzakelijkheid van Thorbcckes polltiek in en gaf toe. Niet onaardig beweerde
men in die dagen, dat Koning Willem II in één
nacht liberaal was geworden.
Bij het bespreken van het herstel van de
Bisschoppelijke hiërarchie in 1853 werd zelfs
ook totaal verzwegen niet alleen dat dc katholieken dat herstel aan Thorbccke te danken
hadden, maar ook dat zelfs de katholieken, bevreesd, dat die liberale staatsman voor de
TweedeKamer niet zou herkozen worden, hem
zelfs voor sommige katholieke districten candidaat stelden met het gevolg, dat Thorbccke
door het district Maastricht in 1853 werd
afgevaardigd.
Dr Schaepman, aan wlen de Radio-spreker
terecht alle hulde bracht als de stichter van do

—

—

R.-K. Staatspartij, zou. wanneer hlj deze voordracht zou hebben kunnen hooren, die negatie
van Thorbecke hebben gelaakt terwijl ook
wijlen prof. mr Struycken, de objectieve Staatsrechtsgeleerde, dle negatie ten zeerste zou
hebben afgekeurd.
Neen, waarde heer Rooymans, wilt ge geschiedenis vertellen, dan is daarvoor objectiviteit en volledigheid een absolute verelschle.
Indien ge de politieke rechtvaardigheid had
willen betrachten, zoudt ge den liberalen in
hun glans- tijdperk de eer en de hulde hebben
moeten geven, die hun toekomt
Wat dal aangaat noem ik Pater de Groeve,
wiens „lichtbakens" lal van andersdenken
gaarne aanhooren om zijn loyale algemeen
opvatting. Deze redenaar, breed van
opvatting, wars van cngharligheld, kan prijzen
en laken, waar het noodig is en wlen hel ook
betreft ongeacht politieke kleur of geloofsrichting.
Ik moge verwijzen naar zijn hooge waardeering voor den arbeid van Madame Curie en
zijn „Bond zonder naam" met als motto: „Begin met uzelf."
Bovendien stel ik u als voorbeeld Pater Drost
uit Rotterdam, die eenigen lijd geleder» in zijn
bekende redevoering In een vergadering van
„Eenheid door Democratie" fel tegen de Jodenvervolging opkwam en daarbij de merkwaardige, vlijmende opmerking naar de hoofden
van de vervolgers slingerde, dal ook Jezus van
Nazarcth van Joodsche afkomst was.
Dankend voor de plaatsruimte.
v. d. B.

Mijnheer dc Redacteur,
Naar aanleiding van het stukje der dames

Van Schelven en Balogh zou ik graag willen
opmerken, dat ook hierin dc kwestie der gezindten een onevenredig groote rol speelt Wa:
hebben „onbedorven kinderen" en wat heeft
„ophitsen" te maken met den opzet van een
club als bovenbedoeld? Het is wel een beetje
ver gezocht Ten slotte willen de dames precies
hetzelfde als „abonné". want ook zij hebben
het over groepen in het groote verband. Men
kan beginnen met het laatste en eindigen met
de groepen, en omgekeerd. Doch waarom ls h.>!
noodlg om dit onbelangrijke verschil van uitgangspunt met zooveel emphase aan te dienen?
Men bereikt er alleen mee. dat zij die werkelijk
geen „gezindten"-belangen bedoelen te beschermen of na te jagen, er genoeg van krijgen.
Met dank voor de plaatsing.
uw dw.
Abonné.
den Haag. 22 Aug.

Ed.Hoornik en

Poëzie van

Men meldt ons, dat de gala-avond van de
Hendrik de Vries
URK. „Nlcolaas Beels" In den StadsschouwAnloon Coolen opent het Augustusnummer
burg te Utrecht op 2 September as., waarmede van „De Gemeenschap" met een be»
de feesten ter herdenking van het veertigjarig schouwing over Hendrik Conscience. den ver»
regeeringsjubilcum van H.M. de Koningin daar teller van zijn volk; een figuur, die hij met
genegenheid, maar toch tamelijk critisch beziel.
worden ingeluid, een groot succes belooft te Onder de vele poëzie, die in de aflevering is
worden.
opgenomen, is die van Ed. Hoornik zonder
Vele autoriteiten, o.iv. minister Colljn en twijfel de beste; het gedicht „Ik ben bedroefd
generaal Snijders zullen dezen avond bijwonen. vandaag" mogen wij zelfs tot de allerbeste rekenen van des dichters productie:
Ten tooneele zal worden gevoerd een histogeschreven
gepensionneerd
door
den
spel.
risch
Ik ben bedroe/d vandaag. Vanmorgen vroeg,
majoor der artillerie W. G. de Bas, getiteld
toen alle dlng naehlsehemer droeg,
„Een historisch bal".
't klergordijn de dag ging blinken,
door
Dit spel is geheel bewerkt naar authentieke,
hoord'lk mijn zoon opstaan on water drinken.
geschiedkundige gegevens. Het behandelt de
voorgeschiedenis van den slag bij Yualre-Bras
van, In mijn bed ik hield de oogen dicht,
op 15 en 16 Juni 1815, toen het kranig initiatief
zijn hand ging over mijn gericht.
van de Nederlandsche legerleiding en het bezijn adem kwam mijn lippen streden
leid van den Prins van Oranje, onzen lateren
zei hij: „ik wil. wat 'k droomde, met Jou «pelen.
Koning Willem 11, ons land en wellicht Europa
voor een nieuwe Fransche overheersching
Ik leg m(| naast je. Hlj bent dood".
hebben behoed. Dit stuk Is dan ook
Ik zag mijn kleinen speelgenoot
bedoeld als een hulde aan deze leger»
druk bezig mij een graf te maken
leiding en aan den grootvader van deju»
en kou besloop mij onder 't witte laken.
biieerende Koningsvrouwe.
Het wordt slechts eenmaal ten looneele ge»
Ik ben bedroefd vandaag, den gansehen tljd
bracht en moeite noch kosten zijn gespaard
denk Ik, hoe wild hlj heeft geschreid,
om de opvoering tot een groot succes te maken.
wanhopig aan mijn haar glng trekken,
Het laatste bedrijf, dat het eigenlijke bal der
en wild zljn moeder riep om mi) te wekken.
hertogin van Rlchmond pp den avond van 15
Juni 1812 te Brussel in beeld brengt, geeft een
Daarnaast valt een fel en door eerlijke ver»
overtuigend hekeldicht van
aanschouwen,
quadrille
ontwaardiging
te
dle
menuet en oen
onder deskundige leiding zijn ingestudeerd. In Hendrik de Vries op: „De Mythe der Twintigste
verband met den zeer bijzondere» aard van Eeuw", naar het bekende gedicht van De
deze voorstelling is de gelegenheid opengesteld Geneste», beginnend met de regels:
voor nlet-leden, voor zoover nog plaatsen aan»
„Een kruis met toren Is 's menschen 10t...."
wezig zijn, tot introductie.
Dr M. Bruna draagt een artikel blj over Wijsbegeerte en Mythe; Joseph Rolh publiceert
een hoofdstuk van een nieuwen roman „Die
EEN VONDELGEDENKSTEEN

—

Naar aanleiding van de Vondelherdenking,
die in het najaar van 1937 te Groningen plaats
vond, hebben enkele ingezetenen dier stad het
plan opgevat, zoo mogelijk ook daar een blij»
vende herinnering aan den grooten dichter te

scheppen.

Dit initiatief, hetwelk door het destijds in het
leven geroepen Vondelcomllé ls overgenomen,
heeft tot resultaat gehad, dat het comité, daartoe door vele leden der burgerij in staat gesteld,
aan de gemeente ter plaatsing in het stadhuis
ten geschenke heeft aangeboden het op een
marmeren steen aangebracht gedicht van Joost
van den Vondel, hetwelk betrekking had op het
ontzet van Groningen in 1672.
Met groote instemming heeft het gemeente»
bestuur van de plannen van het Comité kennis
genomen en toegezegd, daarvoor een geschikte
plaals in hel raadhuis in te ruimen.
De steen is Inmiddels gereed gekomen, en is
geplaatst ln de naar de nieuwe trouwkamer van
het.stadhuis leidende gang.
Zaterdag as., den dag waarop dit jaar de her»
denking van het beleg en ontzet zal plaats vin»
den, zal de overdracht aan de gemeente plaats
hebben.

.

Men verzoekt ons mede te deelen, dat de tentoonstelling ,^loord-Brabantsch kunstbezit" in
het Stedelijk van Abbe Museum te Eindhoven
na 15 September a.s. om bijzondere redenen
niet zal worden verlengd.
De tentoonstelling, welke thans gehouden
wordt In verband met het 40-jarig regeerlngsjubileum van HM. de Koningin, werd tot op
heden druk bezocht.
Donderdagavond 25 Augustus zal mej. N.
Posthumus Meyjes een causerie houden over
Fransche schilderkunst en daarna een rond»
gang lelden door de tentoonstelling „Honderd
jaar Fransche kunst", in het Stedelijk Museum
te Amsterdam.
Dienzelldcn avond leidt de heer Bijmoet een
rondgang door de verzamelingvan het museum,
onderwerp: „Welken Invloed hadden de Fransche meesters der 19e eeuw op onze Hollanders?", terwijl mcj. Meyjes op Vrijdagmorgen
wederom een causerie en rondleiding door de
tentoonstelling zal houden.

Spoorweg en autobus
Naar aanleiding van het ingezonden stuk van
eenige dagen geleden over bovengenoemd

Wat betreft de spoorwegen wil ik hler
eenige nadeden opnoemen:
1) Slechte verbindingen. Als ik* van Den Haag
bv. naar Wollhcze wil reizen, dan moet ik
soms in Utrecht en altijd in Ede overstappen. In Ede moet ik dan drie kwartier wachten op aansluiting, waarbij het voordeel van
de hoogerijsnelheid van 125—140 km per uur
volkomen te loor gaat. In tegengestelde richting is het precies hetzelfde.
De zaak zit zóó. dat men thans in Ede den
locaal-dicscltrcln even vóór den sneltrein
naar Arnhem laat vertrekken en uit Arnhem
éérst den sneltrein en dan den locaaldiesel.
Dit is mi. precies het omgekeerde van wat
eigenlijk had moeten gebeuren.
2) Slechte ventilatie. De raampjes van de electrische treinen zijn maar klein en op heele
dagen is het er om te stikken, terwijl dc
meeste reizigers nog zóó achterlijk zijn om
aan „tocht te gclooven en de raampjes dus
maar aan één kant open mogen.
3) Beperkte plaatsruimte. Bij groote drukte Is
men nooit zeker van een zitplaats en men
is vaak gedwongen om over lange trajecten
te staan.
4) Gedrang. Het overstappen op volle stations,
vooral mcl kinderen en bagage, is een ener»
veerend bedrijf.
5) De prljs. Deze is nog altijd tamelijk hoog.
Voordcelen van aulodussen.
1. Goede verbindingen. Van Den Haag
naar Wolfheze of dien kant uit doe ik er even
lang over ais met den trein zonder over te
slappen.

Club voor alleenstaande dames
en heeren

„DE GEMEENSCHAP"

Gala-avond Utrechtsche
Rederijkerskamer „Nicolaas
Beets"

onderwerp zou ook ik gaarne een duit in het
zakje willen doen.

Een aanvulling op een radiorede

1
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2. Goede ventilatie. Bij warm weer gaal
de kap open en zit men heerlijk in de frissche
lucht.
3. Voldoende plaatsruimte. Men ls
altijd zeker van een zitplaats en men kan
deze zelfs van te voren reserveeren.
4. Geen gedrang bij in- en uitstappen en
geen overstappen. Dus voor menschen met
kinderen en bagage een ideale manier van

—
—

Kapuzlnergruft."

M. t. B.

HET GENENKTEEKEN VOOR
HENRIBAKKER.
's-Hertogenbosch
een comité
dat
te
Men weet
werkzaam ls om voor den overleden vlieger
Henri Bakker een gedenkteeken op te richten.
Kort voor zijn dood had Toon Dupuis van
het comité de opdracht gekregen een relief in
brons te maken, waarop symbolisch de berinnering aan den vlieger werd uitgebeeld. Dupuls
had aan den architect Co Brandes verzocht het
gedenkteeken te ontwerpen in verband met de
gekozen plaats, tegen een muur in een der
plantsoenen, welke ter plaatse van dc oude
stadsmuren eenlge jaren geleden zijn aangelegd.
Het schetsontwerp van Brandes was gereed,
toen Dupuis heenging.
In overleg met hel Comité in den Bosch én
in overleg met het bestuur van Pulchrl en de
erven Dupuls werd Albert Termote aangeweonafhankelijk van
zen; allen kozen hem
elkaar.
Termote heeft een bronsrellef ontworpen en
uitgevoerd, 2 m lang en 1 m hoog. een klim»
mende arend, met een medaillon in de klauwen,
waarop Henrl Bakkers beeltenis. Dit rellel Is
geplaatst in een omlijsting van natuursteen»
blokken, waarop de tekst in relieflellers is ontworpen.
Het gedenkteeken wordt Zaterdag onthuld.

—

FILMNIEUWS
Grela

Garbogaat weer filmen

Na een rustperiode van eenlge maanden,
welke zij voor het grootste gedeelte tezamen
met Leopold Stokowskl in Europa doorbracht
bereiken ons thans officieele berichten omtrent
de eerstvolgende film van Greta Garbo.
Op 1 November as. zal in de Metro-Goldwyn-Mayer studio's te Culver City in Callfornie
begonnen worden met de verfilming van Melchior Lengyels „Nlnolchka". De voorlooplge
Engelsche titel is: „Love is not so slmple" en de
film is gebaseerd op Jacnues Devals bewerking
Op de keper beschouwd is dat schromelijk
overdreven, want vóórdat er busdiensten waren,
werkten de spoorwegen al met verlies. Bovendien las ik onlangs dat begin Augustus van dit
jaar de drukte bij dc spoorwegen overstelpend
was en vele extra-treinen moesten worden ingelegd. Men vergele niet. dat een groot deel
van de busreizigers anders toch niet gereisd
zou hebben. Voorts brengt ledere bus ongeveer
f 1000 per jaar aan belasting in.
Als men nu alle bussen in aanmerking neemt,
dan komt men voor den fiscus tot een zeer aanmerkelijk bedrag.

.

Busreiziger.

"""

Onze spoorwegcorrespondent toekent hierbij
aan:
„Busreiziger" geelt hier eenige nadeden van
de spoorwegen legen „voordoelen van de autobus". Hierin ligt een principieelc onbillijkheid.
Redelijk zou o.i. zijn de voor- en nadcclcn van
belde vervoermiddelen tegenover elkaar te
stellen en aldus de voordcclcn van de spoorwegen te vergelijken met de voordcclcn van de
autobus on evenzoo te handelen ton opzichte
van dc nadcclcn.
Daargelaten dit principieelc bezwaar togen de
gevolgde beschouwingswijze, achten wij bepaalde stellingen van den inzender wel zeer
aanvechtbaar en dient daarachter een ? geplaatst te worden. Zoo schijnt hem bv. onbekend te zijn, dat men bij den spoorweg ook
plaatsen kan reserveeren en schijnt „Busreiziger" het steeds goed getroffen te hebben door
te reizen met een bus. waarin plaats was. Niet
iedereen is zoo gelukkig. Terwijl bij de spoor»
wegen, in geval van plaatsgebrek, als alternatiet. altijd nog staanplaatsen beschikbaar zijn.
moet in zoon geval een busreiziger achter-

Wetenschappen
De expeditie in

Nieuw-Guinea

Van den leider der Amerikaansch-Ncder»
landschc expeditie in Nieuw-Guinea is een
tweede bericht uit Hollandia ontvangen, dat
wij in de New Vork Tlmes afgedrukt vinden.
Het is op 13 Augustus verzonden (het eerste
bericht was naar men weet van 23 Juli).
Archbold meldt thans, dat 110 man en 30 lons
levensmiddelen en uitrustingstukken met de
tweemotorige vllegbool Guba verzonden zijn
naar het onverkende binnenland, 288 km Zuid
van Hollandia. De Guba is dc boot waarmede
Rlchard Archbold en vijf metgezellen begin
Juni uit San Diego (Calif) naar Nieuw-Guinea
vlogen.
In het vorige verslag van den leider (zie
onze courant van 4 Augustus 11.) is reeds ver»
meld. dat hij twee kampen had gevestigd: aan
de Idenburgrlvler en aan het Habbemameer,
dat naar hij thans opgeeft 112 km verder
Zuidwaarts ligt Volgens deze nogal vage aan»
duiding, moet dit meertje dus gelegen zijn op
de oosthelling van het Julianagebergte, zoodat
het zou kunnen behooren tot het brongebied
van de Digoelrlvler; de afstand van 288 km kan
niet geheel juist zijn; lag het meertje verder
Zuid dan 250 km van Hollandla. dan zou de
expeditie de waterscheiding moeten zijn gepasseerd, wat zeer onwaarschijnlijk is.
In de belde kampen heeft Archbold onder»
scneidenlijk 60 en 110 man gelegerd en onder»
wijl heelt hij met het vliegtuig de streek in den
omtrek verkend. Bij een dezer vluchten is. juist
ten Oosten van het Habbemameer, een groot dal
gezien en zorgvuldig gefotografeerd. Men zag
daar lal van dorpen en tuinen, hetgeen wees
op een talrijke bcvolkng.
In het laatst van Juli zijn uit elk kamp 24
man vertrokken, toegerust met een draagbaar
radiotoestel, om dagelijks te kunnen lelefonec»
ren met Hollandla en met het vliegtuig, zoo dit
zich in de lucht bevond. De van het Habbcma»
meer uitgaande troep ls terstond naar het. uit
de lucht waargenomen, dal getrokken en ls
daar in vriendschappelijke gemeenschap met
inlanders getreden. De bevolking dezer streek
is uiterst primitief; men kon aan niets bemerken, dat zij reeds met de buitenwereld in aan»
raking zou zijn geweest.
De troep, die van het Idcnburgkamp uilging,
had bij afzending van het bericht in twee we»
ken een plaats Zuidwaarts ruim halverwege
het tweede kamp bereikt. Deze tocht was zeer
moeilijk, daar de rimboe op vele plaatsen zoo
dicht is, dat men zlch een pad moest hakken.
In de bergen Vdus zoowat 60 km Zuid van do
Idenburgrlvler) vond deze troep enkele verspreide dorpen. Den naam van dit gebergte geeft
Archbold niet; vermoedelijk Is het J. P. Coen»
gebergte bedoeld.
Nel weer was voor het vliegen af en toe «eer
slecht: overigens Is de leider zoor tevreden
over den gang van «ken. Ziektegevallen van
eenlge heleekenls kwamen tot dusver niet voor.
Lelde verkenninH«<roepcn hebben reeds «roote
hoeveelheden zeldzame dieren en planten ver»
zamelt..

Tijdschriften
STEMMENDES TIJDS.
Jaren Koningschap zegt prof. dr J. R
Llotemaker de Bruine: Al, wij niet nationaal oen
ons voelen ondanks verscheidenheid van Inzicht,
dan blijven wij den storm niet baas. Vandaar een
opleven alierwege van nationaal besef: voor het
minst: van behoefte aan nationaal besef. En eer»
opleven van de begeerte naar een nationaal en

In

Viertlg

samenbindend middelpunt, hoog uitrijzend boven
gedeeldheld.
alle
ook politieke
vaar straalt opnieuw de troon.
Het is geen toeval, dat In de jongste jaren da
naardeerinll voor Oranje, voor ons koningschap,
voor ons nationale „Wilhelmus" zienderoogen is
gegroeid
ook In kringen die tot voor kort daartegenover stonden met gematigdheid, ja kilheid. Ja
afkeer, liet feit wordt door niemand ontkend: do

—

—

—

verklaring ligt voor 't grijpen.
Wij snakken naar wat samenbindt. Wij speuren
de waardij van een grootsche traditie. Wij ver»
nemen den klop der volkszlel.
wij zeggen:
Oranje!
Ook nu met daarin onmiskenbaar het persoonlij!element. Ook nu die zekerheid, dat de draagl>!er

ken», stuwt. Ja. nu een besef
der kroon
hler en ginds, dat ziel» uit ln een half excuus doei,
dat omslaat In een dubbele hulde: indien do
monarchie alom en altoos zóó wa». dan -ouden
republikeinen haar kunnen welkom heelen.
Dr 1.. W. G. Schollen besluit zijn Veertig Jaar
Vorstin over een vrij volk aldus: De Koning. ze>it
Stahl. Is de blinkende koepel van het aard«che tebouw, waarop een lichtplans van den hemel r>i^t
Juister en dieper hebben wij het karakter van het
koningschap nimmer omschreven gezien. Aardse!»
in wezen en bestemming, vast verbonden aan het
volk, maar.... overstraald door een liehtglanü vin
den hemel. Uit dat mysterie vloeide de kracht
blijven.
waardoor onze Vorstin Naar plaats kon innemen en
daardoor nu veertig jaar een vrij volk ten zepen
kon zijn.
OPROEP AAN ONZE DIERENVRIENDEN.
Dr J. C. 11. de Pater verdedigt Philips van Marrus,
een
heer
van Sl. <X!degonde. tegen de
Het bestuur van de 's Gravcnhaagsche Verlals,rts te zijn. A de Meyer OP. een Ileleileho
ccniging tot Bescherming en Verpleging van pater,
heeft nl. In zljn boek „t/C Proces de I,VIU nt >t
Dieren, heeft het voornemen om vergunning commls eonlre Guiiiaume Ie faciturne". <hn aan la,:
aan le vragen tot het plaatsen van een bazarvan Jean Jauregui, Marnix b,>ch>iaii«d in d«
kraam op 4 October as. op het Buitenhof alhier processtukken te hebben geknoeid en in do
en wel ten behoeve van haar Asyl aan de archieven stukken geïnterpoleerd, waardnor !>.t
schijn kreeg alsof pater temmerman door
Swammcrdamstraat 97. In dat Asyl worden de den
Jauregui's biecht op de hoogte was van diens voorarme zwervende dieren steeds liefderijk verpa ut
nemen en hem daarin zou hebben gesterkt.
zorgd. Honderden zwervende dieren worden heeft
den bastaard»
verder
ook
de
kiesehheid
Maurils
dagelijks

aangetroffen, die door hartclooze
menschen op straat zijn gezet In het Asyl aan
vinden zij onderdak.
5. De p r ijs. Deze Is belangrijk lager dan van de Swammcrdamstraat
geld. Het is juist daarom, dat
Dit
kost
veel
den trein. Om een voorbeeld te noemen:
vergunning wordt gevraagd voor een standDen Haag—Wolfheze.
plaats bazarkraam. Ten einde deze onderPer trein
Per autobus neming te doen slagen is de hulp noodig van
dierenvrienden. Wie per giro iets voor dit goede
Enkelereis
f250
f 1.65
-3.60
-2-50
doel wil
Retour
kan dit doen door overschrijMijn tegenstanders zullen opmerken, dat ving op de girorekening der vcrceniging 111593.
pennmgmoesteresse mevrouw H. H. E. van
spoorwegvervoer en autobusvervoer, wat organisatie, technischen dienst enz. betreft nlet met Spall-Termljlelen, Regentesselaan 19, alwaar ook
goederen, kunstvoorwerpen enz. worden aangeelkaar te vergelijken zijn. Aceoord! Maar ik
heb alleen willen verklaren, waarom de bus» nomen. Natuurlijk worden voorwerpen, die men
diensten blijkbaar in de behoefte van een groot ter beschikking wensch! te stellen, gaarne afgehaald.
deel van het publiek voorzien.
De Secretaris,
Nog iets! Men meent dat de spoorwegen door
deze busdiensten zware verliezen zullen lijden. 1
D. van den Burg.
reizen.

van boyengenoemden roman. Deval is daartoo
zelf naar Culver City geroepen.
Een Zweedscheactrice speelt de rol van Rus»
sisch meisje in een roman van een beroemd
Hongaarsch schrijver, welke op zijn beurt door
een van Frankrijks meest vooraanstaande tou»
neelschrljvers bewerkt wordt, een typische toe»
stand voor filmland!
Garbo's daaropvolgende film zal gemaakt
worden naar den bekenden roman „Madame
Curie", ds blografie die door Eva Curie, Ho
dochter van deze bijzondere vrouw, over daar
moeder geschreven werd. De bewerking vo?r
de film geschiedt door niemand minder dan den
bekenden Engelschen essayist Aidous lluxloy.
JOSEPHVON STERNBERG TEEKENT
CONTRACT BIJ M.-G.-M.
„Joseph von Sternberg toekent een langdurig
contract bij Metro-Goldwyn-Mayer". aldus een
officieel bericht verstrekt door de Studioleiding
in Culver City.
Deze Weensche regisseur verwierf vooral be»
kendheid als maker van tallooze Mariene Die»
trich films, waaronder „De blauwe engel" en
„De blonde Venus". Het is op het oogenblik
niet bekend welke film hij voor M?»ro Gold»
wyn-Mayer als eerste zal regisseercn.
Met deze aanwinst bewijst M-G-M opnieuw,
dat het de medewerking vooral van Europee»
sche regisseurs voor zijn films zoekt. In het
laatste jaar werden onder meer prol Leopold
Jessner. Julien Duvlvler. Reinheid Scnilnzcl en
Wilhelm Thiele in vasten dienst der Metro»
Goldwyn-Mayer geëngageerd.

zoon van

Oranje te

noemen

Dr 11. F. J. V/esterveld schrijft over het enquêterecht der Staten-Generaal. In hel bizonder het
voorstel-VVendelaar tot het houden vjn ten enqu^lo
welk voorstel zijn instemming
naar de zaak
niet heeft verworven: dr D. s,'aiila behandelt een
uitlooper van de methodistischeopwekkingbewepin?
In Nederland omstreeks het midden der achttiend»
eeuw. de z.g. Nijkerksehe beweging, in 1749—'51
onder leiding van
G. Kuypers. en dr G. v. d.
I>^:uw de dogmatische ontwikkeling In de kerk van
Engeland. Deze kerk ls begonnen aan de grooto
laak: de voorbereiding van een hernieuwd belijden,
dat ls niet: wijziging der belijdenis op enkele
punten, maar hernieuwde bezinning op de eeuwige
waarheid God, en uitdrukking daarvan in <!<:
vormen en met het oog op de moeilijkheden van

onzen t«d.
Van w. v. Niesen een romance ult oude crisis»
dagen, zoo «ven ln de 1800.

NET VADERLAND
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ONDERWIJS

Rechtswezen

VRIJSTELLING ZEGELRECHT SOLLICITAWERKELOOZE ONDERWIJZFRS
TIES VOOR

Bij Kon bevuil van 4 Augustus 1938 t!3l bl. «o.
447» is vrijstelling van zegelrecht verleend voor de
verzoekschriften om beneeming tot onderwijzer bij
hel openbaar laser onderwijs, leeraar bij het voorbereidend hooüei onderwijs, het middelbaar of het
nijverheidsonderwijs, m», de verzoeker geen betrekking als onderwijzer resp. leeraar bekleedt e:»
daarvan uit liet verzoekschrift blijkt.

CHR. H.B.S. TE APELDOORN.

W'ezcr.s de opening op 1 September van oen
A-aldeelin? aan de Christelijke hoogere burgerschool te Apeldoorn, zijn benoemd tot teeraar ln
de wi kun^e dr D. schepel, te Haren: In de aard»
Batenburg. te Utrecht: In de »taa'rijkskunde

n

huiskiir.de en har.delswetenschappen J. C. D
Smeilink. te Amersfoort: in de Dullsche taal mej.
dr O. Limonidr». te
ln de geschiedenis
J. L. Mo'sha?en. te Amsterdam: en ln het godsdien^onderwijs ds P. Visser, te Apeldoorn.
EXAMENS M.O. HANDTEEKENEN EN
RECHTLIJNIG TEERENEN (akte MB)

De minister van Onderwijs. Kunsten en V/eten»
«happen brengt ter algemeene kennis, dat. behoudens onvoorziene omstandigheden, het mondeling
gedeelte van de examens tot het verkrijgen van de
akte van bekwaamheid tot hel geven van middelbaar onderwijs in het handleekenen en het recht»
lijnig teekenen lakte MB». voor zoover die ln hel
openbaar zuilen worden gehouden, dit jaar zal
worden afgenomen te 's-Gravenhage. in bet gebouw
der Ak.idemie van Beeldende Kunsten, prlnsesse«tracht 4. op de navolgende data en uren: 27. 29, 30
en 31 Augustus, telkens van 9 uur tot 12 uur en van
(Stctl
13 uur tot 16 uur.

Examen
DEN HAAG.
Geëxamineerd

—

schoonschrijvenM.O.

5 candidaten. algeWezen 2. Geslaagd J. J. A. Bergeijk te Eindhoven.
S. Buikema te Dldemsvaart en R. llljwening te

Zuidwolde

—

(Dr.).

Tot leeraren in de klassieke letteren aan het

t^anlsluscollegc te Nijmegen zijn benoemd de
heeren dr »>. 1.1. G. M. Brinkhort en R. J. A. Lagas,
thans als zoodanig verbonden aan de R.K. Lycea te
's-llertogenbosch

St

—

KERKNTEUWS
DE STRIJD IN DE GEREF. KERK
TE DRACHTEN.
Naar wij vernemen, zal ds Staal te Drachten,
aan wie na dc opheffing van zijn schorsing voor

een maand ziekteverlof werd verleend en welk
verlof met 14 dagen werd verlengd, as. Zondag
weer zijn ambtelijk werk hervatten.
Wegens gezondheidsredenen heeft «en diaken
ontheffing ult zijn ambt gevraagd «n verkregen:

de kerkeraad heeft voort» met leedwezen geconin de vacature, waarin dc heer J
Gletema was verkozen, thans nlet kon worden
voorzien, daar de heer Gletema deze functie niet
heeft aanvaard, terwijl de motieven daartoe door
den kerkeraad nlet aannemelijk werden geacht.
Voorts werden nog afgekondigd de door den kerkeraad gestelde dubbeltallen voor de tot heden
bestaande vacatures, ontstaan door het ontslag van
stateerd, dat

Vijf ouderlingen.
Zondag zal de stemming voor dc nieuwe ouder,
lingen plaatsvinden.

EMERITAAT
Ds 5. Koelewijn. geref. predikant te Berkel en
naar „De Standaard" meldt, om
Rodenrijs,
gezondheidsredenen emeritaat aangevraagd, na een
21-jarige ambtsvervulling, resp. te Krulnlngen,

Nlcuw-Lekkerkerk. Dedemsvaart en

zljn tegen»
woordige gemeente.
Dr P. A. H. de Boer. Nederlandsch Hervormd pre»
dikant te Berkenwoude. heeft wegens zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar aan de Rijksuniversitelt te Leiden aan het provinciaal kerkbestuur van
Zuid-Holland eervol ontslag met het recht van
emeritus predikant aangevraagd, met Ingang van
1 October 1033.

GIFTEN EN LEGATEN.

De Ncd. Herv Gemeente van Dussen ontving van
wijlen den heer N. R. D. Vythoven aldaar een
legaat, groot f 12000.
Wijlen de heer 11 Hol heeft aan de Geref. kerk
te Noordeloos een legaat van f 2000 geschonken,
te verdeden tusschen kerk en diaconie.

Ned. Herv. Kerk.

Een Haar wegens oplichting tegen
hem geêtscht
De vacantlekamer der arr. rechtbank te Amsterdam gepresideerd door mr V. G. A. 801 lbehandelde een strafzaak legen een jeugdigen werkelooze, die door zijn overmaat aan fantasie met den

INRUIL

strafrechter in aanmerking is gekomen.
De jongeman gaf zich uit voor luitenant-vlieger
gedetacheerd te den Helder en tijdelijk In dienst
Zijn blauwe colbert deed. met bevan de
hulp van eenige distinctieven dienst als uniform
toegerust met veel fantasie betreffende zijn prestalies als vlieger en gehuld in zijn namaak uniform,
knoopte hij connecties aan met trouwlustige dames,
die gretig naar zijn verhalen luisterden. Van vier
zijner slachtoffers wist hij
onder allerlei voor»
geld los «e krijgen. Den eenen keer Was
wendsels
er door een misverstand beslag op zijn salaris gelegd, den anderen keer had hij zijn portefeuille ln de
zak van zijn galauniform laten zitten, soms ook
moest bij plotseling een iels maken ol een feest
geven wegens ?.iin bevordering. Zijn promotie wa,
een gelil koosd onderwerp van conversatie en met
welgevallen luisterde de dames, de een na de
ander, naar dc mededeeling.
dat hun luchtheld
bevorderd was tot „luchtmaarschalk". Zlj ..toenden" hem over het algemeen betrekkelijk kleine
bedragjes, varleerende tusschen flO en I3N.
Tenslotte kreeg de recherche den man In het
oog. Hij had zich reeds eerder aan soortgelijke
ult voor
feiten schuldig gemaakt, later gaf hij
ambtenaar bij een der departementen. De proeftijd van de voorwaardelijke straf dle hem toen
werd toebedeeld ls nog nlet ten einde. Verdachte
ontkende dc bedoeling te hebben gehad om de
vrouwen op te lichten. Armoede en tegenslagen
zouden hem tot deze praetijken hebben gebracht
Dc officier van justitie mr de Ztuinck Keizer
noemde verd. een gevaarlijk heerschap, waartegen
de maatschappij beveiligd dient te worden. HIJ
vorderde een jaar gevangenisstraf.
De verdediger mr L. Houtappel schetste In een
uitvoerig pleidooi het leven van dezen verdachte,
de niet volkomen aansprakelijk kan worden »zesteld voor zijn daden, Een psychiatrisch rapport,
allhans een reclasseeringsrapport zou z.l, een ander
licht op de zaak werpen.
Subs. drong pi op clementie aan.
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MALVERSATIESBIJ DE N.V. BOUWONDERNEMING DE HOOGKAMP

De rechtbank te Arnhem heeft de vonnissen
uitgesproken in de zaken betreffende de malversaties bij de N. V. Bouwonderneming De
Hoogkamp te Arnhem.
De 51-jarige timmerman A. J. R., wlen geknoei met loonstaten ten laste was gelegd, werd
overeenkomstig den cisch vrijgesproken.
De 34-jarige teekenaar J. J. H. 8., die werkzaam was op het kantoor der bouwonderneming,
werd veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf zonder aftrek van voorarrest. GeiUscht was
anderhalf jaar gevangenisstraf met aftrek. De
belde leveranciers, die met de leveranties hadden geknoeid, werden 10l voorwaardelijke gevangenisstraffen veroordeeld overeenkomstig
den cisch.
De 53-jarlge houthandelaar Th. I. A. J. te
Huissen kreeg drie maanden gevangenisstraf
voorwaardelijk met een jaar proeftijd en onvoorwaardelijk tot f 300 boete subs. drie maanden
hechtenis.
De 34-jarige stcenfabrikanl J. G. T. van B.
te ..rnnem werd veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf voorwaardelijk met een jaar
proeftijd en tot f 150 boete of een maand hechtenis onvoorwaardelijk.
SCHIP TE DIEP GELADEN.
De Raad voor de Scheepvaart heeft een door
den inspecteur-generaal voor de scheepvaart
ingediende klacht legen den kapitein van het
molorschlp Node wezens overlading van dit
vaartuig behandeld.
De aangeklaagde kapitein, die ter zitting
verschenen was. verklaarde op I April te zijn
teruggekeerd uit Groningen naar Antwerpen,
waar tijdens zijn afwezigheid het schip onder
leiding van den eersten stuurman was geladen
met 230 ton cement.
Kort nadat het schip het Azië-dok had verlaten, was het door Belp'sche controle-ambtenaren aangehouden, omdat het VA cm beneden
het ultwalerlngsmerk lag. Het schip was toen
teruggegaan en had 50 balen cement, in totaal
ongeveer 2% ton, gelost.
De kapitein erkende, dat hij voor het vertrek
den diepgang niet had gecontroleerd, wat te
wijten was aan een samenloop van omstandigheden. Een kwartier voor het vertrek was hij,
ult Groningen terugkomend, aan boord van
het schip gekomen, waar groole drukte
heerschlo, omdat juist een matroos zijn voet
Bedankt:
Schoonebeck.

llooykaas te Dussen.

door D. Wijnbeek, cand. te Amsterdam.
Bedankt: voor Soest door H. Vogel te Lopper»

Wavervcen

door drs J. C.

Geref. Kerk.
Hornhulzcn-Kloosler»
Aangenomen: naar
buren door J. M. van Krimpen, cand. en hulp»
prediker te Deventer.

FEUILLETON

OPLLYANNA'S

ORANJEBLOESEMS
door

Harrict Lummis Smith
21
HOOFDSTUK XVI.
GLADYS BLIJFT HET SPEL TROUW.
Als Pollyanna's zin voor humor grooter was
geweest dan haar medegevoel, zou ze zich dol
geamuseerd hebben raet Gladys' pogingen om
het spel van blij zijn te spelen. Maar er was
zoo iets ruerends in den strijd van dit onwelende kind om zich aan hel richtsnoer te houden,
dat ze zichzelf had gesteld, dat Pollyanna er
oerder om huilen kon dan lachen.
Door de telefoon deelde Gladys haar het
vertrek van do laatste keukenmeid mee, die
woedend was geworden om een of andere
«treek van Gregory. nel een uur voor Net
diner, en ze vertelde van haar pogingen zelf
het eten klaar te maken. Dal ze er niet bijzonder in geslaagd was, bleek slechts al te
duidelijk. Ze had precies gedaan, wat in het
kookboek stond, maar 't was allemaal zoo
„gek" uitgevallen. Er waren harde stukken In
d>> aardappelen, wat zeer onredelijk van hun
kant WAs. want Gladys wist zeker, dat ze lang
genoeg gekookt hadden. Dc bloemkool echter
was zoo terdege gekookt, dat meneer Moore
dit gerecht voor soep had aangezien. Het
vleesch scheen uitgedroogd en had een ziekelijke grauwe kleur inplaats van het conventio»
neelc bruin. In een eerzuchtige bul had Gladys
een pudding gemaakt, die ze echter niet durfde
opdienen.

..Maar toch heb ik iets gevonden om blij
over te zijn", schreeuwde Gladys. alsof ze
trachtte Pollyanna's oor te bereiken over de
tussclienruimte van mijlen door de kracht van

voor Aduard H. F.

Aangenomen:

naar

Ripnagen ta

Santpoort (als hulppr.)

sum.

Chr. Geref. Kerk.
Bedankt: voor llarllngen door W.
te Nleuwendam (Amsterdam-Noord).

MelJnhout

haar longen. „Ik ben blij. dat ik haar gezegd
heb, wat ik van haar dacht, „v/el, Susie", zei
ik, „dat is de gemeenste streek waarvan ik ooit
gehoord heb, erf 't is net wat ik kan verwachten van zoon laag schepsel als jij". Ze was
zoo razend, dat ze bijna barstte".
De aanwezigheid van den heer l>loore in
zijn eigen huis werd nog steeds als een plaag
beschouwd.
„Vader is zoo onredelijk", klaagde Gladys
eens. „Hoe kan iemand nu verwachten, dat
mijn moeder zou gaan wonen in een of ander
achteraf-plaatsje? Voor haar is uitgaan, wat
brood en vleesch is voor andere menschen. Ze
leeft er gewoon van. Maar vader begrijpt dat
niet. en maakt altijd dc waanzinnigste plannen. En als ze hein dan uitlacht, wordt hij
woest".
Ze las op Pollyanna's gezicht slechts afkeuring. die ze toeschreef aan het feit, dat ze niet
op dc regelen van hel Spel lette. Haastig voegde ze eraan loc:
„Maar soms ben ik blij. dat hij er is. Laatst
liet ik Gregory corncd beef halen en kocht
hij pinda's voor het geld, dat hij terugkreeg,
en toen hij thuiskwam, beweerde hij, dat dc
corncd beef een heelen dollar kostte, terwijl
Ik de pinda's nog rook! Vader kwam juist
aan, toen ik hem een standje gaf, en nam hem
mee naar dc badkamer om hem eens goed af
te straffen
Pollyanna had zoon antipathie tegen mevr.
Moore, dal ze zich niet op haar gemak voelde
onder haar dak, ofschoon de kansen, de huisvrouw zelf te ontmoeten, zeer gering waren.
Maar het verlangen, het eenzame meisje bij
te staan, hielp Pollyanna heen over haar gevoelens en ze maakte verschillende keeren
een kort bezoek. Bij een van deze gelegenheden ontmoette ze meneer Moorc.
Gladys' vader was veel ouder dan zijn vrouw.
Het was een groole. onvriendelijk uitziende
man. en Pollyanna zou hem heel banaal gevonden hebben, als zijn oogen niet zoo tragisch
waren geweest. Nooit zou ze de desillusie in
die kleine, lichte oogen vergelen. Toen hij
haar voor 't eerst ontmoette, scheen hij haar
met zijn gewone argwaan te beschouwen. Maar
nadat hij haar ecnige malen had aangekeken,
veranderde hij. Toen ze In de zitkamer op
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gebroken had. Bovendien hadden matrozen tijdens de afwezigheid van den kapitein 7 ton
water in de duikwalertank gepompt, terwijl
hij gelast had slechts '.wee ton in te nemen.
Oe Belgische controle-ambtenaar had echter
niet goedgevonden, dat vijf ton water werd
ullgepompt. De kapitein sprak als zijn overtuiging uit, dat de Belgische ambtenaar zijn toestemming tot het uilpompen van water wel zou
hebben gegeven indien de kapitein hem een
Engclsch pond in dc hand had gedrukt, In plaats
daarvan had hij zich echter boos gemaakt en
was aan boord gegaan.
De inspecteur-generaal voor de scheepvaart
verklaarde, dat hel er niet toe deed. hoe ver
een schip onder zijn uilwaleringsmerk lag. Het
was nu eenmaal internationaal voorgeschreven
dat in de havens toezicht erop wordt gehouden,
dat schepen niet te zwaar beladen uilvaren. De
houding van den kapitein, die zich boos had
gemaakt op een ambtenaar, die rechtmatig zijn
functie uitoefende was dan ook verkeerd, en
van den aanvang af had de kapitein zich moeten vergewissen, dat hel schip niet te diep beladen was.
De raad zal later uitspraak doen.

DE OVERVAL MET ROOF TE STEPELO
Dc Alrnelosche rechtbank heeft twee daders van

den overval met roof te Stepelo. gemeente Haaksbergen, veroordeeld n.l. M. v. V?. en M. 5... tegen
wie resp. drie en twee Jaar gevangenisstraf was
gevorderd. Het vonnis tegen hen luidde een Jaar

en zes maanden en een Jaar gevangenisstraf.
De hoofddader J. M. evenals dc anderen ult
Helmond, Is nog nlet veroordeeld, daar een onderzoek naar z|jn geestvermogens i» gelast. Tegen hem
was tl Jaar gcL!s<mt.
De mannen hadden In «el Jl. een inbraak gepleegd In een boerenhoeve, waar M. vroeger knecht
was geweest. Dc oude boerin werd daarbij ernstig
mishandeld. De bult was gering.

Een vriendelijk wezentje

58.

Zo zag Stalma. Sllemcr ook voor het eerst. Zij zag een vreemd wezen
tje plat op de bodem zitten, dat voortdurend naar haar keek. Zij zaf
hem pas, toen hij . er al een lijd zat en hij zal er zó rustig en dood
bedaard midden tussen de koraalpunlen. dat Stalma hem onmiddellijk
zeer goedhartig en vermakelijk vond. Ze begreep niet goed wat hi.
kwam doen, maar ze vond hel niet onaangenaam naar hem te kijker
en om hem dat toch vooral goed duidelijk te maken, zwom ze toer
Stiemcr er al een paar uur had gezeten, een keer zeer bedaard me
een wijde bocht om hem heen. Stiemcr draaide zijn hoofd helemaal
mee in die bocht en hij zou eigenlijk wel gewild hebben, dat hij zij»
hoofd een hele slag om had kunnen draalen, om dc vis toch maar geen
moment uit hel oog te verliezen. En toen Stalma haar bocht om Stiemcr
heen had gezwommen kwam ze even bedaard wat dichter blj hem en
daar bleef ze stil in het water staan ademhalen. Dat deed ze
ook

—

SPORT EN SPEL
Amcrikaansche kampioenschappen
De Dullsche spelers ontbreken: teruggeroepen!
Na dc Fransche en Engelsche kampioenschappen
(Vimbledon) volgen dc Amerikaansehe als derde

van de vier groote Internationale tennlstournooten
de Davls beker als iets alzonderlljks beschouwd.
In tegenstelling met het systeem van alle andere
landen, n.l. om de kampioenschappen van de vijf
nummers in één tournool te verspelen, zijn dle van
de dubbelspelen en van de enkelspelen In Amerika
gescheiden. Die van dc dubbelspelen zijn deze
week aan de orde. gisteren begonnen: dle van dc
enkelspelen volgen na den beslissingswedstrijd
voor den Davls beker (3—9 September) en wel van
S September »f te Forcst Hllls
Er is dit Jaar veel Internationaal tennlsbezoek In
dc Vereenigde Staten. Meer dan andere Jaren. Engeland zond een ploeg van zes spelers: mcj. Stam»
men, mcj. Lumb. llughcs, Shayes, Filby en Hare.
Frankrijk laat zich vertegenwoordigen door mevr.
Mahleu (voor het eerst sinds 1922 weer een Fransch
speelsterl). Petra, Destrcmau en Brugnon. De Japanners zijn er met hun Davls Cup ploeg: Vama»
glshl. Nekano en Kuramltsu. Dc
nlet
alleen met hun Davls Cup spelers («luist, Brom»
wlch. Hopman en Schwartz) doch ook met hun da»

—

Per nu. Chrlstlaan lluygens van Batavia naar
Amsterdam, dat op 24 Augustus te Genua en 31
Augustus te Amsterdam verwacht wordt, reizen
van de Kon. Marine: dc lult. ter zee le kl. J. G.
Broekhuysen. de lult. ter zee 2e kl. J. B. M. J.
Maas en dc officier van den MS.D. 2e kl. P. «>.
Dryver: van het Kon. Ned.-Indlsche Leger de
majoor der infanterie O. van Lingen, de kapitein*
der Infanterie R. Klomp, K. Murenbeeld. J. Tuin,
A. F. M. Visser en T. killer, de le lults. der Inf
F. M. F. Claassen en L. E Hinrlchs. de lults. der
cavalerie H. A. Bulskool en E. Steenhouwer alsmede de majoor der Mil. Adm. J. H. M. Bauwendaal.

—

Dc kap. der Int. van het Kon. Ned -Ind. Leger
L. A. van den Berge, die Is afgetreden als commandant van de Koloniale Reserve te Nijmegen,
zal zljn bestemming naar Ned.-lndlli volgen per mes-kwartet: mej. Wynne. mej. Coyne. mevr. Hopms. »l«mlx van St. Aldegonde, dat op 24 Aug I man en mej. Stcvenson. Voorts zljn op het laatste
as. derwaarts vertrekt.
nippertje de Zuid-Slaven Puncec en llukuljevlc
' overgestoken, op telegrafische ultnoodlglng. Een
Dc kaps. der lnf. van het Kon. Ned -Ind. Lege»
pleister op hun Davls Cup wonde, geslagen door
S. H. Spoor en A. L. Nouwens, alsmede de le lult,, dc nederlaag te Berlijn tegen Duitschiand.
der inf. K.N.IX. T. Beets. allen leeraar aan de
W/e wel naar Amerika gingen, nog wel vol
Kon. Mil. Academie te Breda, worden op 25 Aug
tennls-lllusles,
een periode van enkele weken,
van hun detacheering bij de Koloniale Reserve te doch tenslottevoor
geen game meer zullen spelen, dat
Nijmegen ontheven.
zijn dc Duitsche spelers. Een dag na dc debacle
tegen
want anders Is het poovere resul»
De le lult. B. H. H. Callenbach van 21 R.I.
taat
nlet te noemen, kwam een telegram van den
is met ingang van 15 Sept. overgeplaatst als leeraar rljks-sportlelder,
dle hen terugriep naar Dultschbij de Kon. Militaire Academie te Breda.
land. De Amerikaansehe Tennis Bond seinde het
verzoek om de spelers te handhaven voor de kam»
De le lult. H. H. Janssens van 15 R.I. Is met pioenschappen,
waarvoor zij reeds waren IngeschreIngang van 1 Sept. benoemd tot leeraar aan de
ven. doch blijkens berichten ln de Engelsche couschool voor res. officieren der infanterie te Breda. ranten
Is hierop gereageerd met het bevel om Donderdag scheep te gaan op de Bremen. Motief: de
Een gedeelte van de dienstplichtige schoenspelers blijken overspeeld te zijn, hebben rust noomakers van de lichtingen 192? en 1928 van de
pagnle Intendancctroepen komen van 5 tot 14 Sept. dig. In Amcrikaansche kringen meent men dat het
as. voor herhalingsoefeningen onder de wapenen. een soort represaille Is voor het wegblijven van
Budge en Mako te Hamburg. Echter schrijven dc
De dienstplichtigen van de lichting 1938, aanbladen dat deze daar meer gemist werden dan dc
gewezen voor opleiding tot officier bij het korps Duitschers In dc Amerikaansehe kampioenschappen. Een ander bericht meldt dat Hcnkel plan
motordienst, komen op 4 October voor eerste oefening onder de wapenen.
heeft om „privé" eenigen tijd in Amerika te blijMen is zeer benieuwd of hij hiertoe de vrijOp 24.
en 26 Augustus zullen door de He ven.
held heeft. In het tcnnlstoerlsmc van dezen tijd ls
Bataljons van 1, 9 en 12 R.I. oefeningen op groote dit prlvs-verblljl zeker een novum!
schaal worden gehouden In de omgeving van Assen,
Op den eersten dag van de kampioenschappen
die onder leiding, staan van den commandant van zijn de resultaten normaal geweest. Onder de deel»
12 RL. lult -kolonel G. Storm.
nemers zijn ook de oud-kamploenen Alllson—Van
RIJnl Een paar weken geleden hebben zij getoond
nog sterk te kunnen spelen. Alllson ook In enkel»
spel. HIJ forceerde Budge tot vier sets: 6—4 6—B
7—5 B—6! Een partij dle eenlge vrees opwierp dat
Budge leekenen begint te geven van overtralnd te
zijn. Budge en Mako hadden het onlangs ook al
zwaar. Bijzonder benieuwd Is men natuurlijk naar
DAGELIJKS een fleschje
een eventucele ontmoeting tusschen hen en de

—

—
—
—
—
—

Victoria Water

VEBHOOGT UW GEZONDHEID

Gladys Wachtte, die laat was met toilet-maken
bood de heer Koore
't was al over vieren
onverwacht aan, Pollyanna zoolang gezelschap
te houden.
„'t Spijt me. dat u zoo lang wachten moet.
ik herinner me uw naam niet
juffrouw
precies".

—

—

„Ik ben mevrouw Pendlelon", antwoordde
Pollyanna met haar innemend glimlachje, „Ik
houd veel van uw dochtertje
Meneer Moore viel in een stoel neer, strekte
zijn lange beencn voor zich uit en liet zijn
armen bungelen. HU deed denken aan een stuk
mechanisch speelgoed, dat ernstig beschadigd
was.
,4a, Gladys is een goed kind, zeker", zei hij,
„maar de anacren zijn ook goed. Wat ze noodig hebben is iemand, die hen opvoedt en voor
hen zorgt en hen in loom houdt. Ze verwilderen, het heele troepje".
Pollyanna was het zoo volkomen met hem
eens, dat ze het veiliger achtte om commentaar
achterwege te laten. Maar dc warme deelneming in haar zachte oogen deed hem vervolgen:
„De meeste menschen vinden me oen gelukkig man, geloof ik. Ik heb veel geld verdiend.
Dat bctcckcnt natuurlijk niets hier. Om meegeteld te worden, moet je mullimlilionnair zijn.
Maar in dc plaats, waar ik vandaan kom
—"
Hij brak af met een zucht, die aan een sloom»
machine herinnerde, en vestigde toen zijn droevige oogen weer op haar.
.„Als we teruggingen naar dat stadje in
Ohlo. waar ik geboren ben, zou ik niets meer
hoeven uit te voeren, en kon ik hel mooiste
huls van de stad laten bouwen. Zoo een met een
groote piazza. weet u en een hoop kamer», en
misschien een koepeldak. En ik zou een tuin
willen hebben en kippen houden en een paar
auto's Dal noem ik leven. Maar in zoon benauwde stad te hangen, terwijl mijn vrouv
dat soclely-spelleljc speelt en dc kinderen naar
nou, op zoon manier kan je
dc maan helpt
het geen leven noemen."
Om onder deze omstandigheden meneer
Moore te troosten, leek veel op omelet zonder
eieren maker». Wanhopig nam Pollyanna dan
ook haar toevlucht tot het meest insplrcerenie
onderwerp: Gladys. Ze sprak over haar vroege
moederlijkheid, en hoe ze zich tot haar «ange-

—

—

il weer om Stiemer rustig Ie stemme,»
met grote volle teugen en
Hoordat ze daardoor, voor het eerst nadat ze uit de Spelevaarbaal
was geroofd, zon wijd gevoel kreeg werd het licht om haar heen
zo verbazend helder, dat Sllemer de adem inhield en een paar oude
inktvissen, die in de buurt lagen te loeren, zo vlug ze konden een
lind opschoven, omdat naar ze meenden, iemand, bevelen van Grom»
icldor ten spijt, dat niet kon uithouden.
Stiemer begreep dat hij daar niet mocht blijven zitten tot Grom»
>e!dor met zijn haaien terugkeerde en hij stond op en liep kalm in
Ie richting van de koraalwand Hij zou de volgende dag terugkomen
:n zo vervolgens nog een aantal dagen, net zo lang tot Stalma geheel
lan hem gewend was en hij haar op een goede dag helemaal zou kun»
nen naderen en in een netje, dat hij zou maken, zou kunnen meenemen.
(Wordt Zaterdagavond vervolgd)

ZEILEN

Nationale wedstrijden van
de Schinkel

LAWNTENNIS

ZEE- EN LANDMACHT —

—

--

AVONDBLAD O

S.T.I.E.M.E.R E.N S.T.A.L.M.A

INKOOP
OUD GOUD.
ZILVER EN
JUWEELEN.

Aangenomen: naar Rijswijk (Gld.) A. S.
Bljlsma. cand. en hulpprediker te Eindhoven.
Aangenomen: naar Ilpendam door M. Focken. cand. en hulppr. te Wijk aan Zee en Duin.

Bedankt: voor

WOENSDAG 24 AUGUSTUS .938

Pscudo-vliegerofficier

DE

De gemeenteraad van Arnhem heeft tot leeraar
In staathuishoudkunde, staatsinrlclv'lng en handelsrecht aan de H.B.S. A. met ti-jarlgen cursus mr
A. Noselaar te Amsterdam benoemd.

—

Ruim 90 jachten nemen deel.
Hel Amsterdamschc wedstrljdselzoen zal, wat de
nationale zeilwedstrijden betreft. Zaterdag en
Zondag beëindigd worden met de wedstrijden van
op het
de Watersportvereniging De

Nieuwe Meer.
Deze wedstrijden brengen dit week-elnd een
recordaantal Jachten op het water. Ruim 90 wed»
strijdscheepjes zullen zoowel op Zaterdagmiddag
4 uur als Zondagmiddag 2 uur den strijd met elkander aanbinden.
De sharple-klasse is wel hel sterkst vertegenwoordigd. Een tiental zeilers der A-klasse, waar»
onder Stap. Nauta. Rol enz. zal voor een moeien
kamp zorgen, de B-afdeeling Is zelfs met 17 deelnemers bezet. De Noord Nederlandsche 16 kwadraatmeters varen In de A>afdeellng met 12 en In
de B-afdcellng met 12 zeilers. Een mooi veld zuilen
de tien Olympladejollen opleveren. Voorts zeilt de
BM-klasse A met 12 en de B-afd. met 7 deelnemer». terwijl een «tal twaalfvoelsjollen van de
partij

Is.

Daar het Nieuwe Meer Uien» uitgebaggerd Is.
staat er nu overal minstens 1.50 meter water, waar»
door ook de Pampusklasse, waarvoor o.a. W. de
Vries Lentsch Jr., Damme en v. Werkhoven In»
schreven, lot haar recht kan komen.

Een

dergelijke wedstrljdvloot

van 90 Jachten

heeft men tot nu toe onder den rook van Amsterdam vergeefs moeten zoeken, zoodat er ongetwijfeld ook op den Blngspoordljk en langs het Jaagpad
van den Schinkel veel belangstelling te wachten Is.

SCHAKEN

De groote bondswedstrijden
te Groningen
Officieele ontvangst ten stadhulze.
de officials van den K.N.S.B.
en de deelnemers aan de wedstrijden te Groningen
door B. en W. officieel ten stadhulze ontvangen,
In de groote hal verwelkomde de burgemeester d»

tulgen

van haar enthousiasme over de

gasten.
V/ij verheugen ons, aldus mr Cort v. d. Linden,
dat dit jaar Groningen de eer van dit Jaarlijksch
schaakfeest te beurt valt en dal daartoe aanleiding
werd gevonden In het 10-Jarlg bestaan van den
Noordelijken schaakbond, met welk eerste kroonJaar wij den N.OH.8.0. van harte gclukwenschen.
Voor m|J als oud-schaker ls het een bijzonder
voorrrecht vroegere collega's welkom te mogen
heelen. Nadat ik dc allerhoogste eer ln het spel
genoten heb. nl. den wereldkampioen te verslaan,
omdat hlj een mat In ten zet over het hoofd zag
(dit is geschied bi) een door dr Euwe enkele Jaren
geleden gegeven simultaanvoorstelling, waarin de
burgemeester de eenlge winnaar was) heb ik mljn
lier aan den kapstok gehangen en de paarden op

stal

gezet

Australiërs.

trokken voelde, toen ze haar voor 't eerst zag.
INoore luisterde somber, beaamde haar opmerkingen met knikje».
,Ja, een vrouw is hot ai," zei hij. „Dat moe
wel. Er moet toch iemand een moeder zijn
voor do jongens. Als rn'n vrouw niet in den
schouwburg is, zit zo te bridgen, of gaat ze
dlneeren en dansen. Gladys behoorde op school
te zijn. Wat geelt 't of je succes hebt in zaken,
als je dochter ongeletterd opgroeit en js
zoons "
HU zweeg, toen Gladys binnenkwam. Ze
stormde op Pollyanna af en zoende haar, alsof
ze haar in jaren niet gezien had. inplaats van
drie dagen.
„O, wat schattig van Je om me te komen
opzoeken! Maar waarom heb Je me niet gewaarschuwd, dan had ik Je niet laten wachten."
Er waren stoelen genoeg, maar Gladys zette
zich behoedzaam neer op dc leuning van Pollyanna's schommelstoel. Pollyanna voelde den
somberen blik van Moore verwonderd op hen
gevestigd, en ze vermoedde, dat hij veel gegeven had voor een beetje van dc genegenheld, die nu zoo rijkelijk aan een vreemde
werd geschonken. Toen hij opstond en troosteloos de kamer verliet, blijkbaar in dc meening,
dat hij zijn dochter in den weg zat, werden
Pollyanna's oogen vochtig.
„Wat scheelt er aan?" vroeg Gladys, voorover»
buigend om haar nauwkeuriger op te nemen.
„Ik geloof, dat JU vanmiddag zelf het Spel nlet
speelt. Je hebt ergens verdriet over."
Pollyanna dwong zich tot een glimlach. „Je
vergist je. lieve kind. Ik ben blij, dat ik Je
vader heb Iccrcn kennen. Je moet Je vader tot
grooten troost zljn. Gladys."
„Troost!" Gladys staarde haar verbaasd aar..
„Er is niets bijzonders met vader. Hij is heel
anders dan moeder, zie Je. HU geeft nergens
anders om dan zn pijp en zn krant, en rustig
te zitten, zonder dat de jongens vechten. HU
heeft niemand noodig om hem te troosten. Hij
wil alleen rust hebben."
Het dichtslaan van de voordeur verried, dat
meneer Moorc was weggegaan en Gladys glimlachte superieur tegen haar bezoekster, waar»
mee ze blijkbaar wilde zeggen: „Je ziel, dat
Ik gelijk heb." En direct daarna kwam als een

echo een bons in een van ds benedenkarners,
gevolgd door een gebrul.
„Wees maar niet bang", suste Glady», toen
Polyanna verschrikt opsprong, „'t Is niets. Ze
spelen waarschijnlijk zecroovcr ot bandiet of
zoolels. en dc een heeft den ander neergeslagen."
„Maar 't lijkt wel. of zo echt huilen!"
„Dat is mogelijk. Ze ranselen elkaar zoo af,
dat het een wonder Is, dat ze hun beenderen
niet breken."
Norman stormde binnen. „Malcoltn is uit
zijn vliegmachine gevallen", verkondigde hij
met het gewichtige air van iemand, die slechte
tijding brengt.
„Vliegmachine! Groote goedheid! Wat had
hij voor een vliegmachine?"
„Hij is op de hooge leuning aan het hoofd»
einde van het bed gaan zitten en maakte met
den koffiemolen het geluld van de machine na.
En toen viel hij en bezeerde zn knie."
De komst van Malcolm zelf, die lustig brul»
de. bevestigde dit bericht. Malcolm's kous werd
uitgetrokken. Een gekneusde en bebloede knie
kwam te voorschijn. Pollyanna uitte haar
medelijden, maar Gladys bekeek dc kou,
nauwkeurig, blijkbaar met bevredigend resul»
laat.
„Noor eens Malcolm". riep ze op bclccdlgend
vroolijken loon. „je kous Is heel gebleven.
Een je daar niet blij om?"
Malcolm. die medelijden had verwacht, be»
gon weer te huilen, nu meer van woede dan
van pijn. „Nee, dat ben ü. niet" schreeuwde
hij. „Ik wou. dat Ik een reuzen gat In m'n
kous gevallen was. Ik wou. dal-ie zóó kapot
was, dat ik 'm nooit meer dragen kon."
Gladys streek zijn haar in de verkeerde rlcn»
ting. blijkbaar met de goede bedoeling hem te
troosten. „Nou. je mag wd blij zijn. dat Je Je
been niet gebroken hebt." En tot Pollyanna
terzijde: „Ik probeer hun het Spel ook te lee»
ren."
Pollyanna vond dit eer» zeer ongelegen
oogenblik om Malcolm in te wijden in de ge»
helmen van hel Spel en ze stelde maar voor,
om de knie te gaan verbinden. Ze waschten
en verbonden de knie op een zakelijke manier,
en hun attentie was balsem op Malcolm» ge»
kwetste gevoelene

prachtige

winkels In Groningen, welke de schaakstcrs bijna
haar partij zouden doen vergeten.
Spr bestoot met namens den K.N.S.B. hartelijken
dank uit te spreken voor den bijzonderen steun,
welken het gemeentebestuur aan het schoolschaken
verleent. Het schaken onder de Gronlngsche school»
Jeugd ls daardoor uitstekend geregeld en naar spr
verwachtte zal dc N.0.5.8.0. daarvan t.z.t. de
vruchten plukken in den vorm van een belangrijken aanwas van leden.
Nadat thee met dc vermaarde Gronlngsche koek
was geserveerd, werd nog de trouwzaal bezichtigd, waar de Gronlngsche schilder Dijkstra fraaie
wandschilderingen heeft aangebracht.

Gistermiddag zijn

Dikwijls heb Ik nagedacht over de bijzondere
charme van het spel. Lasker heeft gezegd, dat het
s t r ij delement domineerde,maar ik meen toch ook
aan het aeathctlach element groote waarde te

—

mogen toekennen. Zoowel de streng logisch door»
gevoerde opzet der partij als de brlllante offer»
combinatie geven een «esthetisch genot. Nu geloof
Ik wel niet. dat dit acsthetlsch element bij den op»
zet der partij teveel op den voorgrond mag treden
en zeker niet In wedstrljdspel, maar ik geloof even»
min, dat er een schaker word» gevonden, die nlet
weleens teleurgesteld is door het winnen van een
partij als gevolg van een blunder van zijn tegen»
stander.
Ik zou nog een heele causerie over schaakspel
kunnen houden, bv. over schaakspel en politiek,
waarbij de koningin zlch gedraagt als koning en
de raadsheeren soms vreemde paardensprongen ma»
ken. maar Ik vrees, dat deze ontvangst dan met
recht een echec zou worden. Ik val dus terug In
m|Jn rol van burgemeester en wil besluiten met te
wijzen op de beteekenls van de stad Groningen als
handels-. Industrie- en cultuurcentrum van het
Noorden. Groningen, de eenlge stad bulten het
door de groote rivieren omsloten gebied met meer
dan 100.000 Inwoners, en zljn schitterende omstreken zijn nog veel te weinig bekend. Ik hoop. dat
de schakers tljd zullen vinden om ook daarvan
volop te genieten.
Met een vlot «peechje bedankte dewnd. voorzit»
ter van den K.N.5.8.. dc heer van Harten, voor d,
vriendelijke woorden en de hartelijke ontvangst.
Hij begon met den heer Cort v. d. Linden geluk
te wenschen met zijn herstel. Het Is wel dc eerste
maal. dat wij het voorrecht hebben begroet te wor»
den door een burgemeester, die niet alleen geen
vreemdeling is In het rijk van
maar zelfs
een van haar trouwste dienaren is geweest. GIJ
hebt de paarden op stal gezet, maar Ik vertrouw,
dat gij de stoeterij niet voor goed aan den kant
zult hebben gedaan en aan het behaalde succes
nog eens nieuwe lauweren zult toevoegen.
Van de zijde der dames (dle de Burgemeester
speciaal had verwelkomd) is mlj verzocht u te ge»

KORFBAL
HAAGSCH

XII-TALTEGEN
XII-TAL.

LEIDSCH

Zaterdagavond, 27 Augustus as., speelt hel
ter gelegenheid van de opening
van het nieuwe sportpark te Lelden, een propa»
gandawedztrijd tegen het Leldsch korfbaltwaalftal.
De T.C. van den H.K.B. heeft het Haagsch team
voor deze gelegenheid als volgt samengesteld,
waardij vermelding verdient, dat niet alle. oor»
spronkelijll ultgenoodlgde spelers(sters), beschikbaar waren.
Aanval: dames l". Beutc en A. v. Rossen: heeren
3. Hater en W. Brummer (allen D.K.C):
midden: dames W. v. d. Meer (H.S.V.) en O.
Grooters (D.K.C.); heeren G. Storm (H.S.V.) aan»
voerder: l". Engels (Gymn.)
Verd. dames A. Mulder (Ons Eibernest), 5.
Kuijs (Gymn); heeren R. Oosteren D. Oester
(belden Ons Eibernest).
Reserves: dames L. Engels (Gymn.) en O. Schljfl
(Ons Eibernest»: heeren H. Kersen (11.K.F.) en 5.
Hanekroot (Ready).
Haagsch

„Ik heb al zoon massa gemankeerd", zei hij.
toen Pollyanna hem complimenteerde, dat hij
zich zoo goed hield. ..Mazelen en kinkhoest,
en
en twee tanden getrokken, en
en dit,
en
ik denk, dat het volgende de builenpest
zal zijn."
Toen Malcolm behoorlijk verzorgd was. wilde Pollyanna gaan, en trok ze zich met moeite
los. want Gladys schroomde niet geweld te
gebruiken om haar vertrek uit te stellen. Wat
kwam het erop aan, of ze niet op den gewonen
lijd zou eten? „Het zal je man geen kwaaddoen om eens te wachten", verklaarde Gladys,
Pollyanna's arm vasthoudend. „Hij ziet Je zooveel meer dan lk."
Maar Pollyanna was ferm, en Gladys. dle
het tenslotte opgaf, beloofde gauw te komen.
„Nu Vader thuis is en op de jongens kan letten, kom ik eens een heelen dag."
„Goed. lieve kind", zei Pollyanna. Ze dacht,
dat ze dan meteen de kans zou hebben Gladys'
wanbegrip over het Spel eens te verbeteren.
„Kom dan gauw", drong ze aan, en Gladys be»
loofde ijverig: „Natuurlijk."
Maar die belofte zou niet gehouden worden.
Twee dagen later, kort na het ontbijt, belde
Pollyanna's telefoon. Op haar gewone vroolijke
„hallo!" antwoordde een slem, dle ze niet her»
kende.
„Met Mevrouw Pendleton?"

——

—

„Ja."

„U is toch dc vriendin van Gladys Moore?"
Pollyanna schrok.
„Ja zeker. Spreek ik met meneer Moore?"
„Ja." Hij zweeg even. alsof hij het moeilijk
vond verder te gaan en bracht er toen uit:
„Ze heeft een ongeluk gehad."
„Een ongeluk! O meneer Moore!"
.He ligt in het Randall Ziekenhuis, zij en
haar moeder, maar Gladys is er het ergst aan
toe. en ze wil u zien."
„Ik kom direct."
haar toestand is ern»
„Alstublieft. Haar
sllg''

—

En Pollyanna hoorde, dat hij onbewust droevig zuchtte.
(Wordt vervolgd).

NET VADERLAND

Residentienieuws
Zware binnenbrand op OudRosenburg
Kamer in dokterswonng uitgebrand.
In een der dokterswoningen van het sana»
torium Oud Rosenburg te Loosduinen, n.l. de
woning van dr Rademakèr, is hedenochtend
omstreeks kwart over tien een zware binnen»
brand uilgebroken. Hierbij is de kamer var» de
dochter des huizes geheel uitgebrand, terwijl
ook de onmiddellijke omgeving van die kamer
brand» en waterschade kreeg.
Van de zijde der politie vernamen wij nog
de volgende bijzonderheden:
Om 1023 uur kwam bij de politie het bericht
binnen: zware brand op Oud Rosenburg.
Hier werd direct groot alarm gemaakt, zooals te doen gebruikelijk is bij branden van
groole instellingen. De motorspuit Archlmedesstraat en van der Vennestraat rukten uit alsmede de ladderwagen van de Duinstraat, waarvan de laatste twee geen dienst behoefden te
doen. De brand is ontstaan In een kamer op
de eerste etage. Toen de dienstbode op de
boyengang kwam, zag zij uit die kamer dikke
rookwolken komen. Zij heeft toen direct
dr Rademaker gewaarschuwd, die de gestichtsbrandweer alarmeerde. Deze was spoedig in
actie met een straal op de waterleiding. Vrij
snel kwam hierna de motorspuit Archlmedes»
straat, die de blussching volvoerde met één
grooten straal. Een gedeelte van het dak dat
ook vlam had gevat, moest worden opengebroken.
Naar de oorzaak van den brand wordt nog
gezocht, maar vermoedelijk betreft het kortsluiting. De kamer van de 16-jarige dochter
brandde geheel uil. Huis en inboedel zijn verzekerd.

Ir J.

van
Stolk
van 75 Jaar ls te Berg en

In den ouderdom
Val overleden ir J. van Stolk.
De heer van Stolk werd geboren te 's-Gra>
venhage op 14 September 1863. HU studeerde
aan de universiteit te Delft, waar hij in 1801
het diploma civiel ingenieur behaalde. In 100?
werd hij directeur van de cement-steenfabrlek
te Delft en lid van het Ingenieursbureau Bala»

vum alhier.

Ds overledene was ridder in de orde van
Oranje-Nassau.
De teraardebestelling van hel stoffelijk overschot zal morgen plaats hebben op de Algemeene Begraafplaats alhier des middags te
twee uur.

UIT VOORSCHOTEN

De a.s. feestviering

—

WOENSDAG 24 AUGUSTUS 1238

Kwestie om een spaansch schip
Het Spaansche s.s. ..Garbi" dat van 1?
februari 103? af te Antwerpen onder arrest
heeft gelegen, is vannachtte Vlylsslngen binnen
gebracht en door de oorspronkelijke eigenaar,
te Cardlf onder arrest gesteld, om hun rechten
te doen gelden tegen dc Spansche regeering
die de tegenwoordige eigenares is.
De kapitein wilde zee kiezen.
Van andere zijde wordt ons nog gemeld:
In den afgeloopen nacht is op de reede van
Vlissingen een langdurige strijd gevoerd tusschen den kapitein van een Spaansch schip en
den deurwaarder uit Middelburg. De laatste
wenschte namelijk hei schip ln de Binnenhaven
van Vlissingen aan den ketting te leggen, de
eerste gaf er de voorkeur aan zee te kiezen.
Het schip, Garbi geheelen, kwam uil Antwerpen en was zonder lading op weg naat
Noorwegen. Het schip voer onder de vlag van
de llnksche Spaansche regeering. die het in
het najaar van 1936 reguireerde. De vroegere
eigenaar, de reeder M. de Plnallos uit Gadiz.
die meermalen pogingen heeft aangewend om
zijn onteigende schip weer terug te krijgen,
was er achter gekomen, dat de Garbl in Antwerpen lag en dezer dagen via Vlissingen zee
zou kiezen. HU stelde zich ln verbinding met
mr F. W. Andriaanse te Middelburg en het gevolg was, dat de president van de rechtbank
toestemming verleende beslag op het schip te

Binnen enkele dagen zal voor deze gemeente
het officieele feestprogramma verschijnen, dat,
naar wlj vernemen, huls aan huis gratis be»
zorgd zal worden, zoodat niemand in deze gemeente, 'zelfs in de meest algelegen woning,
zich bezorgd behoeft te maken, dat hij of zij
niet voldoende zal zijn ingelicht omtrent de
plannen voor 7 en 8 September as.
legen.
Dank zlj de welwillende medewerking van
Gisteravond, toen men bericht kreeg, dat de
het bestuur der Koningin Wilhelmina Vereen!» Garbl Antwerpen had verlaten en vermoedeging en het uitvoerend comité van de as. tenlijk twee uur op de reede van Vlissingen zou
toonstelling, kregen wij een dezer dagen een verschijnen, ging een deurwaarder ult Middelburg enkele getuigen en twee marechaussees
inzicht in de a.5. feestviering.
Maandag 5 September heeft 's avonds in de aan boord van een sleepboot, teneinde hel beGereformeerde kerk een herdenkingsdienst velschrift van den president van de rechtbank
plaats onder leiding van ds J. G. Houtzagers. te Middelburg, ten uitvoer te leggen.
legen half twee kwam hel Spaansche schip
Geref. pred. alhier. Woensdag 7 September worin zicht. Den loods gewerd het bevel te stopden de feesten geopend met de officieele
pen,
waaraan hij voldeed en de deurwaarder en
1938",
tentoonstelling
„Rejulo
opening van de
gewapende
de
macht klommen aan boord van
door burgemeester M. F. Berkhout. Deze tenom
kapitein op te dragen naar
de
Garbi
den
verschilgeven
toonstelling zal een beeld
van
De
op te' sloomen. Deze weigerBinnenhaven
verde
van
gemeente
in
deze
en
bedrijven
lende
de hieraan te voldoen en verzekerde met een
eenlglngen van de meest ulleenloopcnde strekvoor genoodlgden te zien
stortvloed van woorden, dat hU kost wat kost
schieteendag
op
dien
het
king. Ook vangt
Naar wij vernemen, zal Vrijdagmorgen a.5. In cours aan.
zee
zou kiezen, desnoods met de ongenoode Nezal niet worden gehouDit
concours
genoodigden,
gasten aan boord.
Filmstad voor officieele
onder wie
op het officieele feestterrein, maar op een derlandsche
die aan zag komen, dal
getuigen,
vele* ministers en andere autoriteiten, de eerste den
der
Een
de Bealrixslraat.
niet in zou slagen den
vertooning plaats hebben van de jubileumfilm terrein achter
op
wijze
men er
deze
In den loop van den morgen wordt de ge„Veertig jaren".
overtuigen en die vreesde voor
kapitein
te
wimpel terug gegeven aan
ernstige verwikkelingen, begaf zich daarop
De N.C.R.V. zal aanstaanden Vrijdagavond meentevlag met
burgemeester
door de deputatie, die met de sleepboot naar Vlisslngen om versterden
van 20.15 tot, 21 uur uitzenden een toelichting
bij enkele flitsen uit het met medewerking van naar de officieele huldiging in Amsterdam is king te halen. In een uur lijds zag hij kans 9
de regeering samengestelde filmwerk en een afgevaardigd en zullen de schoolkinderen een marechaussees en 4 manschappen van de milibeeld geven van de veertigjarige regeerlngs» souvenir aan het regeeringsjubilcum ontvangen. taire politie te verzamelen en twee sleepboolen
's Middags zijn er gvmnasllekdemonslratles te requlreeren.
periode van H. M. de Koningin.
Spreker is de schrijver van het scenario, Ben op het feestterrein dat gelegen is achter he»
Ook toen deze versterking aan boord kwam,
raadhuis (voetbalterrein V.V.1..) en vervolgens was de kapitein aanvankelijk nog niet van plan
van Evssllsleyn.
zal de landelijke rljvereeniging uil Wassenaar zich gewonnen te geven, doch tenslotte drong
en omstreken „Koningin Emma" laten zien wat het toch tol hem door, dat hij voor de overmacht zou moeten bukken. "
met landbouwpaardcn is te bereiken.
en cafés in de
Tegen den ochtend is het schip toen door de
De eerste feestdag wordt besloten met een
sleepboolen
mogen langer open lijven
de
naar de Binnenhaven gebracht,
op
„Benvenulo"
concert van
Voorstraat.
Donderdag 8 September kan men gevoegelijk waar het aan den ketting is gelegd.
Ingevolge een besluit van den burgemeester
De Garbl droeg, voordat de llnksche Spaanvan 's-Gravenhage mogen in verband met de „den feestdag" noemen: 's Morgens heelt er een
sche regeering het onteigend had. den naam
viering van het regeeringsjubilcum van H.M. kinderoptocht plaats, waaraan ruim 1000 kindeVasca.
de Koningin, cafés en dergelijke inrichtingen in ren deelnemen. Na dezen optocht zijn er kintijdens
feestterrein,
derspelen
terwijl
het
op
op
Den Haag. op Woensdag 31 Augustus en
Dinsdag 6 September geopend blijven tot des dit kinderfeest, de jeugd verschillende liederen
VERMIST MEISJE TERECHT
nachts 3 uur. op Donderdag 1, Vrijdag 2. Maanzal zingen, waaronder een speciaal jubileum»
Gisteravond is door de politie te Vlaardlngen.
dag 5 en Woensdag 7 September tol 's nachts nummer.
middags
in
de woning van haar grootouders, waar zij
Op ditzelfde feestterrein worden 's
1.30 uur.
volksspelen gehouden voor jong en oud. daarzoo juist was aangekomen en zich op zolder
Bovendien is toegestaan om in dle inrichtingen muziek te maken
mits niet hinderlijk na een voetbalwedstrijd tusschen Rouwkoop en had verstopt, aangehouden de 15-jarige M. M.
Meeuws uit de Doedesslraat te Rotterdam, die
op Woensdag 31 Aug. V.V^.. en de dag wordt bestolen met een convoor de omwonenden
sedert 14 Augustus werd vermist.
en op Dinsdag 6 September tot 2 uur en op cert op de Voorstraat door de SI. I^aurens HarMet eenige jongens en nog een meisje had
Donderdag 1. Vrijdag 2, Zaterdag 3, Maandag monie.
zij
zich ln de omgeving van den Haag weten
5 en Woensdag 7 September tot 1 uur.
Wij vernamen nog dat op het feestterrein een
In de week van 31 tot en met 7 September consumptietent zal worden gebouwd, terwijl in schuil te houden. Zij is vandaag aan de kinmogen ingevolge een besluit van B. en W. de de directe omgeving, het plein voor de O.L. derpolitie te Rotterdam overgegeven.
school, een rijwielbcrglng wordt ingericht.
winkels te 's-Gravenhage voor het publiek geopend zijn lot 24 uur. terwijl het venten tol dat
'■Ten slotte " kunnen ' wij nog vermelden dat
JONGEMAN DOOD LANGS DEN WEG
uur eveneens l, toegestaan.
verschillende winkeliers, onder aanvoering van
GEVONDEN
de vereeniging „Nederlandsch Fabrikaat", van
nacht is op den weg naar
In
den
afgeloopen
hun etalages bijzonder werk zullen maken, zooJongen uit zee gered
dat de geheele kom der gemeente zeer zeker het theehuls Rhijnauwen. in de nabijheid van
Utrecht, het lijk gevonden van den 21-jarigen
een extra bezoek overwaard zal zijn.
Op het Stille Strand ter hoogte van het Pollaannemerszoon
Th. uit Groenekan.
natuurlijk
ingezetenen
En
steken alle'
met
lleposthuls was hedenmiddag de 15-jarige G.
Daar
niet onmogelijk wordt geacht,
misdrijf
deze
feestdagen,
„Nationalen
op
ook
den
Feestzee
Voorburg
in
aan het daden.
W. D. N. uit
genomen voor een nader
lijk
beslag
is
het
in
dag
September",
vlaggen
6
de
uil.
Hoewel hij niet kon zwemmen, waagde hij zich
onderzoek.
toch te ver in zee. waardoor hij in levensgevaar
kwam te verkceren. Hij werd gered door den
ERNSTIG ONGELUK.
INDRAAI. TE MAASLAND.
21-jarlgen W. de Ruller uil de Reitzstraat te
heeft
een
dal
Gistermiddag
10-jarig
jongetje,
hierbij
gebruik
van
Deze
maakte
Loosduinen.
In den afgeloopen nacht is te Maasland. Ingeeen redlijn welke door burgers op het strand blj den landbouwer de W^ alhier, logeerde broken bij den winkelier Boekostein.
De dieeen trap van een paard tegen het hoofd gekrewerd vastgehouden.
opschuiving van een raam
gen. In ernstiger» toestand is het slachtoffer, ven hebben zich door
geheele huls doorzocht.
na een voorloopige hulp, per ziekenauto naar toegang verschaft en het
voorwersliepen.
De
bewoners
Verscheidene
een ziekenhuis te Lelden overgebracht.
DE BADEN
pen, w.o. een gouden horloge en vijftig gulden,
Bij de MU Zeebad zijn heden genomen 22
worden vermist.
damesbaden, 2 hecrenbaden, 234 kinderbaden.
Dc politie heeft met behulp van een rijksHel aantal werkzoekenden, ingeschreven
2 luxe-baden, 39 zonnebaden, 1013 gem. baden. bij het agentschap der arbeidsbemiddeling, bepolitiehond uit Waalsdorp een onderzoek inDe temperatuur van de lucht bedroeg v.m. 50 draagt voor deze weck 88 personen.
gesteld, doch kon de sporen slechts gedeeltelijk
graden, n.m. 64 gr., van de zee vm. 63 gr., njn.
nagaan. Men is van meening. dat hier dezelfde
67 gr. F. De wind was v.m. en n.m. G ZO.
dievenbende aan hel werk ia geweest, die in
GEMEENTERAAD.
Gisteren zijn genomen totaal 1415 baden.
het Westland reeds talrijke diefstallen heeft
Zee: kalm.
De leden van den gemeenteraad zijn bijeen gepleegd. Er zijn geen vingerafdrukken gevongeroepen voor een vergadering op Dinsdag 20 den.
Auguslus as. 's avonds 8 uur.
Hoogstwaarschijnlijk moeten dc daders In de
Haagsche onderwereld worden gezocht.
ERNSTIGE VAL
UIT VOORBURG
De 13-jarlge W. L. v. W. uit dc Goudsbloemlaan fietste hedenmorgen met zijn rijwiel op den
BEKNELD GERAAKT
Gewelensgeld?
Evert Wytcmawcg. Doordat een hond tegen zijn
Gisterenmiddag
Mc», meldt ons uit Tilburg:
is op den Parkweg een wielrijwiel sprong kwam hij te vallen, met als gerijder de 23-jarige P. uit Nootdorp bekneld
In het begin van de vorige maand heeft de
volg. dat hij door den GGD. met een hersengeraakt tusschen de blauwe tram en een auto.
heer L. S. uit Bacrle Nassau bij de politie aanschudding naar het, Roode Kruis Ziekenhuis
De wlelrljder kwam te vallen en liep een gifte gedaan dat uit zijn overjas een bedrag van
moest worden vervoerd.
bloedende wonde aan het achterhoofd op. f 3250 was ontvreemd, zonder dat hij kon verNadat dr de Leeuw de eerste hulp had vermoeden wie de dader was. Hel eigenaardige van
leend is dc getroffene per ziekenauto naar het geval school echter daarin, dat de dief een
FUPITER IN OPPOSITIE.
zljn woning vervoerd.
bedrag van f 5000 had laten zitten. De beroovlng
Een lezer schrijft ons:
zou geschied zijn terwijl Sm., in een bosch lag
Het zie.» van dc planeet Jupllcr. in een nacht
te slapen. Maar nu ls op nog vreemdsoortige
zonder maanlicht, blj een wolkcnloozen hem-,!,
wijze een groot deel van het gestelene n.l. drie
is een genieting. Die te hebben gehad dank ik
bankjes van f lf» dezer dagen weer terecht
aan uw bericht in het Avondblad van gisteren.
gekomen.
Het zien van de hemellichamen Is in elke
De direeleu! van het hulppostkantoor vond
stad in hooge male steeds belemmerd door hel
in
dc brievenbus een verfomfaaide enveloppe
vele kunstlicht; in die mate. dat daar zelfs geen
adres, maar waarop toch iets geschreven
zonder
sprake kan zijn van een gewaarwording van
te zijn geweest, wal niet meer te ontscheen
VRACHTAUTO OMGESLAGEN.
lels schoons. In zooverre is uw opwekking
cijferen viel. Tegen hel licht gehouden bleken
waarschijnlijk voor menigeen tot een teleurVanmiddag omstreeks één uur is te Amsterer bankbiljetten in te zitten en dat gaf den distelling geworden: en weer anderen, het gedam op den hoek van de Sarphalislraat en den recteur aanleiding burgemeester Hofland me»
lezen hebbend, zullen thuis gebleven zijn. om Amslel. vlak bij de hooge sluis een ongeluk gehet geval in kennis lc stellen. Bij opening kwazich de teleurstelling te besparen.
beurd, waardoor het tramverkeer eenige stremmen drie biljetten van f 1000 voor den dag.
Een zeldzaam punt voor een ongestoorde ming ondervond.
waarvan dc nummers precies klopten, met de
waarneming biedt onze stad. Men voige. van de
Een vrachtauto, die van den Amstcl kwam noteering van den bestolene, den heer Sm.
Wille Brug af, den Kweckrijwcg. tot over de en de hooge sluis op wilde rijden, kwam in
Nasporingen omtrent dengene, die den brief
hooge loopbrug. Dertig meter verder gaal links botsing met een vrachtauto, die van de legen» gepost
bleven tot dusver zonder gevolg.
af een niet verlicht pad het duin in. Daar loopt overgestelde zijde kwam. De kleinste van dc
men, langzaam stijgend, en van den bekenden belde vrachtauto's, tocbehoorende aan de
UITSLAANDE BRAND
TELEIDEN
Ilchtmlst niets bemerkend, recht op de planeet Amsterdamschc Rijtuig Maatschappij, sloeg bij
onverlichte,
Vannacht
heelt
een
felle
uitslaande
eenlge
aan. Hel absoluut
hectaren de botsing om en werd tamelijk ernstig bc»
brand ?e-woed in dc N.V. Lithografische Melaaldruk- en
beslaande, terrein van den Musschenberg schadigd. Niemand werd gedeerd. Her. tramschermt door zijn hoge ligging alle lichtstraling verkeer moest van het Frcdcrikspieln af via de Vcrnikkclinrichting v.h. Paau en Zn aan den
van het daaropvolgende stadsgedeelte af. Ik Van Wouslraat, Ceintuurbaan en v/cesperzljde Hoogen Rijndljk 272 te Leiden. De politicsteeg tot op den uitzichltop; daar is bedoeld
worden geleid. Ook In omgekeerde richting werd brandweer tastte het vuur aan met zes stralen
voordeel al weg. De Waalsdorperweg en al wat deze route gevolgd. Dc omgeslagen wagen nl. lag en wist het te beperken lot het middengedeelte
der fabriek, waar de moffelovens zich bevondaar verder ligt, straalt er met duizenden lichjuist op de trambaan,zoodal kort na hel ongeluk
den. Dit gedeelte werd geheel vernield, waar»
ten; het is een aardig schouwspel op zich zelf. aan beide
kan>Kn een lange file trams stond.
door het bedrijf eenigen tijd moet worden stop
Maar het contrast me» den aanblik van den
gezet.
hemel van een paar honderd meter terug. »s
Uitbreiding tot de bergplaatsen van een groole
groot.
JUFFROUW. PAS OP UW HONDJE
hoeveelheid lak en naar een naast de fabriek
EN OP UW TASCH!
gelegen schuur, waarin zich een groot aantal
Gisteravond ongeveer tien uur wandelde te varkens bevond,
kon worden voorkomen.
BEGRAFENIS A. W BOYMANS
Amsterdam een 75-jarige dame met haar hondje
De oorzaak van den brand is onbekend.
Welerlngplansocn.
ongeveer
25-jarige
in
het
Van dc R.K. kerk in de Parkstraat ult is he»
Een
De firma was tegen brand- en bedrijfsschade
denochtend met militaire eer begraven het jongeman, die eveneens in het plantsoen van verzekerd.
den moeien nazomeravond leek lc willen ge«loffelijk overschot van den 21 jarigen milinieten, knoopte een gesprek met dc oude dame
cien A. W. Boymans. alhier overleden.
Aan dc baar. waarop dc Nedcrlandsche vlag aan. ..Wat heb» u een aardig hondje bij u",
DE TUNNELBOUW TE ROTTERDAM
lag. was OH. een krans gehecht van de commerkte de jongemanop en toen tn een diepgaand
In verband met den vrij feilen Oostenwind ».»>
pagnie grenadiers, waarbij de overledene gegesprek over het doen en laten van het dier de het transport van het tweede
diend heeft.
aandacht van de oude dame geheel op haar hond vanmiddag niet doorgegaan. De tegenwerk!!,!,
Vier tamboers met omfloerste trom gingen was gericht, ontrukte de jongeman dc vrouw van den wind tegen het tij was te 2root. zooden «toet vooraf.
plotseling-haar handlasch met zilveren beugel, dat de waterstand niet hoog genoeg werd om
Voor deze uitvaart bestond veel belangstelwaarin OH. eenlg kleingeld. Hij verdween in de het stuk over den drempel van den bouwput te
ling.
duisternis.
kunnen sleepen.
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UNILEVERZUID-LIMBURGER
In kort geding heeft voor den president der
rechtbank te Maastricht gediend de klacht van
de Unilcvcr te Rotterdam tegen het dagblad De
Zuid-Limburger te Kerkrade. Hel blad heef!
eenigen lijd geleden een artikel beval ter waarschuwing tegen een steeds verder doordringende
heerschappij van commercieele concerns als de
Unllever, welke met name als sprekend voorbeeld genoemd werd. Dit artikel, naderhand als
brochure op ruime schaal verspreid, zegt, dal
de ontwikkeling van commercieele ondernemingen als de genoemde leiden lot een economische
dictatuur en niet alleen economische, doch ook
sociale en zelfs politieke gevaren met zich
brengen.

" De UNilever noemde aangevoerdebeweringen
onjuist en achtte zich, ook door de wijze, waarop
dc criliek op hel bedrijf geoefend wordt, in een
kwaad daglicht gesteld.
Er is tusschen partijen eenlg overleg geweest,
waarbij het oud-lid der TweedeKamer Schaepman als lusschenpersoon is opgetreden. Die

Weerkundige waarnemingen
(Eigen mededeeling).

—

'S-GRAVENHAGE. 24 Augustus. Tempera»
tuur 8 uur v.m. 55 gr. F.. 12.0 gr. 0., 2 uur n.m.
68 gr. F., 10.8 gr- 0., hoogste temperatuur (gisteren) 6? gr. F.. 10.6 gr. C, laagste (heden) 4?
gr. F., 8.2 gr. O. Barometer 8 uur v.m- 767, n.tn.
2 uur 766. Regenval: 0 mm.
Medegedeeld

Een mool-weerperiode in het vooruitzicht
De diepe depressie in het Noord-Westen verplaatste zich langzaam naar het Noordoosten
en vult aan de Zuid-Westzijde snel op. Haar invloed op het weer blijft echter beperkt' lot lerland, Schotland en het Noord-Westelijk deel
van den Oceaan en de zware regens reikten
niet verder Oostelijk dan hel Westelijk deel van
lerland en Schotland.
Het gebied van hoogen luchtdruk dal gistermorgen bezig was zich te ontwikkelen boven
de Noordzee breidde zich sterk naar» het NoordOosten uit en bedekt thans geheel Scandinavië.
De verbinding met een gebied van hoogen
luchtdruk op den Oceaan ten Noord-Westen van
de Azoren blijft evenwel gehandhaafd.
In het Oosten van Centraal Europa ligt nog
een depressie met een uitgebreid gebied met
regen en zware bewolking.
In de Alpen is het weer thans prachtig.' De
atmosfeer is er echter zeer koud en droog
(Fungfraujoch m?ldt minus 7 graden Gelcius
met 10 procent relatieve vochtigheid) met mibeperkt vergezicht.

In het Oostzeegebied en in Finland werd het

warmer, in lerland iets koeler.

Warm zomerweer wordt alleen in ZuadFrankrijk gevonden. Waar de nacht helder was
zljn de ochtendtcmperaturen overal laag.
Het weer heeft thans weer neiging om stabiel
te worden en de vooruitzichten zijn gunstig
voor een periode van droog en warm weer met
Oostelijke winden.

De Burgemeester van 's Qravenhage heelt
de volgende politiemaatregelen vastgesteld voor 29 Augustus, den dag vnn hel

défilé van de Nederlandsche Weermncht:
In do voornaamste stralen met

gedeelten der zijstraten dnurvnii is
liet Maandag verboden van 7 uur
10l 21 u 30 le «nrllceren mei rijen voertuigen en rijwielen on
meer dan twee wielen.

Tijdens het défilé zal een ieder zich
ervan te onthouden hebben op eenigerle!
wijze uiting te geven aan zijn politieke
gevoelens: het houden van spreekkoren is
verboden. Op geenerlel wijze zal men de
orde mogen verstoren.
Verder zal het verboden zljn In de
voornaamste straten van Den Haag en de
daarop uitkomende stralen lot de eerste
zijstraat met. gedrukte ol geschreven
stukken te venten of gedrukte of geschreven stukken to verspreiden, borden,
doeken en dergelijke voorwerpen, al dun
niet voorzien van opschriften, bestemd
voor demonstratie, 'te vervoeren, bij zich
le hebben of te laten staan.
Voorts zal het verboden zijn met motor-,
rij- of voertuigen, dieren of rijwielen,
voorzien van opschriften, rond te rijden,
stil te staan of deze vervoermiddelen,
voorzien van opschriften, achter to laten.

Luchtverkeer

twee

van

gevallen

kinderverlamming

Waddinxveenen Slolwljk.
Te
In de gemeente Waddinxveean is 'n nieuw geval van kinderverlamming voorgekomen. Dit is
reeds het derde geval. De scholen, die gisteren
na de vacantle juist weer waren begonnen, zijn
heden alle gesloten, voorloopig tot 4 September.
Ook In de gemeente Stoiwljk is thans een geval van kinderverlamming voorgekomen.
Te Gou Ia en omgeving is het aantal dric-endertig, waarvan vijf met doodelijken afloop.
De patientjes uit Waddinxvecn en Boskoop
worden in hot ziekenhuis te Leiden verpleegd,
alle anderen in dc ziekenhuizen te Gouda.

POLITIE DOET INVAL IN EEN SPEELHOL
De politie van het bureau Singel te Amsterdam heelt gistermiddag op vermoeden van overtreding van art. 254 bis W. v. St. «het geven
gelegenheid lot hazardspel) een inval gedaan in
een perceel op de Keizersgracht. Bij hnnr komst
bleek het vermoeden juist te zijn want in let
perceel bevond zich een tiental personen, lat
zich met hazardspel bezig hield. Het duurde
dan ook niet lang of dit tiental bevond zich .:p
het bureau Singel waar procesverbaal tegen «Ie
overtreders is opgemaakt. Acht van hen konden
hierna naar huis terugkeeren. Twee van de
arrestanten zijn evenwel in voorloopige bewaring gesteld.
TELEVISIE-SNUFJE.
De combinatie van gewone telefoon en televisie is niet nieuw. In Duitschiand bestaan reeds
zulke verbindingen lu«chen Berlijn met Leipzig
en Mlinchcn.
Op dc radio-tentoonstelling te Londen, die
morgen opent, heeft men iets soortgelijks,
waarbij he'. bijzondere is. dat His Masters Voicc
kans heeft gezien, het televisiegedeelte van de
apparatuur onder te brengen In een kastje, dat
op dc plaats zit van dc microfoon bij een gewoon
telefoontoestel.

UITSAIGON

TERUG

BATAVIA*. De proefvlucht van de K.N.I.L.M.
naar Saigon is gisteren geheel volgens het vast-

gestelde program verloopen. De Douglas kwam
om 16 u. 22 uur te Saigon aan.
Vanochtend om 7 u. 30 is het toestel weer
van Saigon vertrokken. Net wordt vanmiddag
(Aneta.)
op TjUilitan verwacht.

——

uitgever
De Vnllever eischle. dat gedaagde
en verantwoordelijke redacteuren zou worden
verboden, hetzij in het genoemde blad of op
eenige andere wijze een artikel van soortgelijke
strekking en inhoud te verspreiden. Voor haar
trad op mr Oh. Paulussen uit Maastricht, voor
dc Zuid-Limburger mr H. P. Marchant.
Mr Marchant achtte de tenlasteleggingen
onjuist en mr Paulussen was van oordcel. dal
dc sociaal-economische beschouwingen, waarmede zijn legenpleller het standpunt van de
Zuid-Limburger had toegelicht, niet in de
rechtszaal thuis hoorden en dat het enkel om
de onrechtmatigheid van den inhoud der
brochure ging.
Hedenmorgen deed dc president van de
burgerlijke rechtbank uitspraak In het
proces en verklaarde zich niet ontvankelijk voor den cisch. welke strekte tot verbod van publicatie van soortgelijke artikeien in de toekomst. Ten aanzien van de
reeds verschenen brochure werd de cisch
lot verbod aan eischeres ontzegd.
De rechtbank motiveerde haar conclusie heel
uitvoerig en overwoog onder meer. dat zij geen
stukken kan verbieden, welke nog niet ler ken»
nis van eischeres zijn gebracht en welichl nooit
geschreven zullen worden. Zij is voorts van oordeel. dat het algemeen welzijn vordert, dal degene. die maatschappelijke misstanden en gevaren publiceert, vrij is in dc wijze, waarop hlj
kritiek uitoefent. De rechtbank deelt niet de
meening van eischeres,. dat publicatie reeds om
den vorm, betoogtrant en strekking va» het geschrift onrechtmatig zoude/zijn. al moge woordenkeus en toon wellicht te ver en te hatelijk
zijn tegenover eischeres. een rechtspersoon, zonder eigen besef van zedelijke waarde zijn de
grenzen van zorgvuldigheid in publicaties ais
de onderhavige, maatschappelijke misstanden
en gevaren
niet overschreden.
Gedaagde is ook niet aansprakelijk voor het
oogmerk om eischeres haar goeden naam te besmeuren en ook niet terzake van bcleediging.
omdat eischeres, een rechtspersoon, niet bclecdlgd kan worden, evenmin wegens een onrecht»
matige daad. vermits er een goede naam
slechts tegen dc als bijzonder geval van onrechtmatige daad voorziene bcleediging worde
beschermd. Er is niet gebleken, dat gedaagde
bij verspreiding van het geschrift lichtvaardigheld of kwade trouw kan verweten worden,
vermits in het geschrift denkbeelden van vele
economisten en van den Paus worden aangehangen in den strijd legen trusts en concerns.
Naar wij vernemen zal do N.V. Unllcver
tegen dc beslissing van dc Maastrichlsche recht»
bank hooger beroep aanteckenen.

Weer

Ook demonstraties zijn
verboden

K.N.M.I. te Bilt.

door het

Hoogste barometerstand 771.3 Hernoesand.
Laagste barometerstand 7432 Vestmanoer.
Verwachting: Zwakke lot matige wind uit
Oostelijke richtingen, helder tot licht bewolkt,
droog weer. koude nacht, overdag warm weer.

onderhandeling is geëindigd met een brief vanwege de „Zuid-Llmburger" aan den heer
Schaepman, dat men bereid was, feitelijke
onjuistheden te rccllflceeren. Op dien brief is
geen antwoord gevolgd: wel na eenigen tijd een
dagvaarding.

Algemeen parkeerverbod
op den dag van de
Wapenschouw

SCHEEPVAART
MIJ. OCEAAN.
Myrmldcn, Java n. Arnst., 23
Mcnelaus. 23 Au«. v. Kobe n.

Au<z. te Marscillc.
R'dam.

«ALCYON LIJN.

Elensbur». Vlaardlngen n. Wabana, 23 Aug. tilt den
N. Waterweg

G Btme. l. ««-l-l-o wind. 4___ matige wind,
IL» krachtige wind. um_ stormachtige vind.
storm.

Urn

Ut: uji«:u zt>n uelio!»kel» over de plaatsen
««ar de barometer ongeveer even hoog «laat.
opklimmende met 5 niM. Zij zljn doorgetrokken
voor «tanden vat» 769 mM en hoozcr co «o»
stippeld voor la«cre «tanden.

tiarom.st Hierin. C. Wind locst. v.
Plaatsen lied gist. Hcd gist* Kr. richt, de lucht
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Stad Zaandam, n. Rdam/Vlaardtngcn. pas». 23 Au».
Oucssant.
«ON. NED. STOOMBOOT' MIJ.
Poseldon, 22 Aug v. Marttntl>ue te Boston.
Mlddl. Zee n. Amst.. pass. 24 Aug. vm.
HO u. Lydd.
Tlberlus, 23 Aug. v. Tunis n. AlexandriV.
Trajanus. 23 Au«r. v. Thessaloniki n. lstanboul.
Oranje Nassau. 24 Aug. v. W-IndlL te Amst.
21 Au«. v. Valpaialso n. Corral.
Hemmes. Progreso n. Cent. was 23 Aug. 11H0 u. vm.
500 mijl West van Valentia
Barncveld. thuisr.. was 23 Aug. 12.30 u. nm. 180 mijl
West v. Lands End.
Aurora, 23 Aug. v. Messlna n. Palermo.
Cottlca. 23 Aug. v. Curacao n. Port au Prlncc.
Orlon. 23 Aug. v Mlddl. Zee te R'dam.
«ON. PA«E7°VAANI M,J.
LcmatanL. 23 Au»z v. Durban n. Singapore.
23 Aug. v. Durban n. Penang.
Slpora. 23 Aug. v. Rangoon te Nelawan.
Swartenhondt. 22 Aug v Newcadtle <NSW.» te
Batavia.
Maetsuycker. 22 Aug. v. Batavia n. Sydney.
Ruys. 22 Aug. v. Durban te Honikong.
SILVEN.JAVA.PAC» IC LIJN.
Saparoea. 23 Aug. v. Calcutta te Manilla.
Diambt, 21 Aug. v. facl>ma te Vancouver
Talisse. 22 Aug. v. New We«!minster n. Dambay.
JAVA-N/EDU VORK LIJN.
City ol Klmberley. Java n. Nieuw York, 22 Aug. v.
St. Vincent.
Tablan. Java n. Nieuw Yoik. 23 Aug. V. Dakar.
HOLLANNA.Vr«I«A LIJN.
te Pensacola.
Leerdam, ultr.. 23
Blommersdlik, thui«r.. 22 Aug. v. Houston.
Maasdam, Norfolk n. Rdam. pass. 22 Aug. Pame
Polnt.
Edam. 22 Aug. v. Phlladelphla n. Boston.
Nieuw Amsterdam. 23 Aug. vm v. Nieuw Vork te
Rotterdam.
Dinle!6!lk. 23 Aug. v. R'dam n. Hallfax.
Noordam, 23 Aug. ult den N. Waterweg ter proef»
toclil.

«ON «OLL. LLOYD.
v. Hamburg te Amst.
Anxtelland. thuisr.. 21 Aug te Santos.
NOI'?'E«DAM«C»E LLOYD.
B!balak. «huisr.. pass. 23 Aug. Perlm,
Garoet. thuisr.. pass. 23 Aug. Kaap del Armt.
Kertosono. ultr. pass. 23 Aug Gibraltar,
We.iland. 22

Kota Agoong,

—

5 uur 28.
Licht op: 20 uur 35
van
Sland
dc Maan: 1 Sept. EK. 18 uur 47.
Zons op- en ondergang: 5 uur 53
20 uur 05
Maan op- en onderging: 8 uur 02
10 uur 34.
Hoogwater te Srhcvcnin^c»: 2 u. 42en 15 u. 15.

——

24 Augustus 1338
Waar..en.,..s'
ounte»,

eti

"<

s Morgen.» O u
Keulen
Nijmegen
Arnhem
Weslervoort

Maastricht

' . ". . '°"
Waterh

'.

...

(B.)

'n

3090
8.33
881
040

4055

thu>sr..

pass. 22 Aug Perim,

Indrapoera. ultr.. pass. 24 Aug. vm. 2
Kedoe. 23 Aug v. R «lam n. Java.

u. Suez.

HOLLAND-WEST AFRIKA LIJN.
Maaskcrk. 22 Aug. v Amst. te Hamburg
MIJ. NEDENLAND.
Johan van Oldenbarnevelt. 24 Aug. v. Batavia naar
Amsterdam.
Marnix van St. Aldegonde. 24 Aug v. Amst naar
Batavia.
NED.IND. 'TANNHIOOMNNO? MIJ.
Alctta. 18 Aug v. Sailoi.ik! n.
Magdala. 21 Aug V. Curacao n.
Agnita. 20 Aug. v. Cu'r^cno te
Carelia. 21 Aug. v. llav'.own n.
Cymbub». 22 Aug. v. Pülfleet te
Erinna. n. W.li.liii!, w.^< 22 Aug.

Ru».

Aruba.
Curacao.
Suei v o. verwacht.
5 3i u. urn. 410 mijl

N.W. van Wiek.
2» Au>^ v. Curacao te Slielüi-.ven vi iwaiht.
Rapana. n. Curacao. was 22 Aug. 2 15 u nm :wi) mijl
Zuid van SeiUy Island
Miraida. 22 Aui^ v. Ger.ua te Civüa Veochia.
Hermes. n. Haifa. pass. Ï0 Aug l>!an! o»I.
Apo!lon!a. 23 Aug. v Conztai/.l e lort «i!d.
Angellna. 20 Aug. v. Sin^atvre r, l'!,i!!ioe
Petronella. 21 Aug v. Si»rap»re n l'l^iue.
Omala. 21 Aug v. Calcutta te !>o. oe.
Al>at!,a. 19 Aug. v So<>«oe te Pl.'liioe.
Jo < fin.,. 18 Aug. v I'!a<izoe o 1.
Jiino. 20 Aug. v. Plaiizo»» o Llül'apoe
conda. 20 Aug. v Nit^via o I'!ai!>o<>
M^rpe««a. 19 Aug. v. S<»'r^b/!!a ti.
!'.->,>i,an.

Etrema.

An.i'la^ia.

Donderdag 75 Augustus

Aug.

22 Aug v

aVjiLaiiin o. !'.all)s,<>.

Mina, 21 Aug v AhKl.'N n. l.,!«!„>
xooßDnvtTscitr. t.ixtvn.
Aller, Ihul^r.. 23 Anc v.
<?nel«enau. I!iuii>r.. 33 Ave te Sjanghai,

Alhier. thu!«r..

23

Au« v. c>ran.

Radio-Holland.
vollende scheper, zijn Noi'aV'nla? 23 Aiiri<«tü»
radio'e!e«ratifeh te t«i>!k>!> via lu-t ><ii>: i t^on
Sciicveninüen-R^dio:
De

c.'!>7.
<.'.>!«:
:K. l!>«^»
kerk. Indrapoera. J.ir< r l„»tcin. Joh .!. V.'it!. J P.
f^oen. Joh. v. N!den!>a^r.rvei!. Ko'a X>, i>. Kim
; :.a.
Radja. >l«rn!x van 8t Al<!>a,<,:><!,, l'miv
>?el!o, Nandtonti in. Va» Hor.-». aer. Scrw a ii,
V<ci>li,>!'
Bir>a|ak. Bimon l>alivlir.
Behalve iiovoncenoemde |>&."ai;it'i>!-clur-<'ii /uu :<"
roce'te Kede.lardsehe vrachtschepen en de X I. M.»
op de route naar Ind
eveneens via
Behevenineen>Nadio te toereiken.
Tele(Trammen worden aangenomen door
'«
telegraafKantoren en door Radio-Holland.

Alphaoea. Alpherat. Aliüiia.

" ' noos
t.ii op
''"

nu">"de»
<t.nan

2

>n<>!er«

Aug

in

20G

cm

—— —
32

13
8
?

—' — —
<

!

lli<v«eri«. Colombia. l7ri^»>^n.

.

HET VADERLAND

—

—

WOENSDAG 24 AUGUSTUS 1938

—

4

AVONDBLAD

—

in het Duitsch Rosenderg
in Slowakije is Maandag mgr. Andrej Hlinka, dc groote voorvechter van
iilowaakscbe autonomisme, ter aarde besteld. De belangstelling was enorm; de menigte werd op 80,000 menschen gesehal. Mini.*
Te Ruzomberok

president ttodzja en lal van andere wereldlijke autoriteiten, benevens een zeer groot aantal geestelijken woonden de plechtigheid

Aan boord van de Grille hebden Horthg, de Hongaarsche
rijksbesluurder, en Hitler dc groote vlootparade voor Kiel
aanschouwd. Het slagschip Gneisenau voert 'de vloot aan.
daarachter komen de panlsersenepen en de kruisers.

Bradman, de recordhouder, i» de eerste die Hufton, denrecordbreker, met zijn succes gelukwensen!, (de andere
uitgestoken hand is van Hardstaff).

Aan de rouwdienst voor mr. C. Ridder van Napiinr'
Berlijn namen verscheidene diplomaten deel.' v.l
de Poolsche, de Engelsche en de Franse)"
ambassadeur

derwetenschap

OCwerkplaatsen

(Particuliere correspondentie.)

IL

(Slot)

Berlijn. Augustus

oerlijn lelt vele Internationaal beroemde
wetenschappelijke instituten, zoowel op het
gebied der zuivere als dat der toegepaste
wetenschap. De scheiding tusschen belde
terreinen ligt niet zoozeer in de wetenschappelijke methode als wel in het feit, dal uit
bepaalde wetenschappelijke onderzoekingen
ook als van zelf resultaten te voorschijn
komen, die een zekere of soms zeer groote
beteckenis hebben voor dc practljk, misschien
vooral daarom, omdat ze uitgevoerd werden
aan planten of dieren, die voor de praetijk
van het mcnscheiijke leven beteckenis nebben,
terwijl bij andere, de zoogenaamd zuivere
wetenschappelijke onderzoekingen, uitgevoerd
aan planten of dieren, die van geen aanwijsbaar
nut voor den mensch zijn, reeds daarom vnn
toegepaste wetenschap geen sprake kan zijn
Dan blijft er nog een gebied, dat geheel tot
de toegepaste wetenschap behoort, waarbij men
toevallig of met opzet middelen vond ter
bestrijding van Insecten, middelen, die wel in
de biologie van de betrokken dieren ingrijpen,
bijv. doordat men dieren met gassen bedwelmt
of doodt, maar waarbij men het eigenlijke
biologische levensmoment, dat weer zuiver
wetenschappelijk is. nog niet gegrepen heeft
leder weet, dat men met Shelltox of kilt insecten kan dooden, maar wetenschappelijk on
bekend Is nog hoe het gevonden middel precies
werkt op het organisme van het dier. Somsgaan wetenschap en haar toepassingen, of zoo
ge wilt wetenschap en toegepaste wetenschap,
band in hand en vloeit het eene logisch voor,
uit het andere.
Ook bij het bezoek aan de instituten moest |
men een keus doen.
Bijzonder veel was te zien en te bewonderen
op dc Biologische Reichsanstalt fur Land und
Porstwirtschalt in Berlin. Dahlem. waar een
geheel wetenschappelijk dorp in den loop der
jaren uit den grond verrezen is. In Dahlem
vindt men ook dc Kaiser Wilhelm Gescllschaf»
met zijn vele instituten, het Instituut voor Biologie, het Instituut voor Antbropologic. het
Duitsche entomologische Instituut en den bot.»nischen tuin. zoowel «Is de instituten van het
Gosundheidsamt. deze allen gelegen rond het
ge/elligheidscentrum van Dahlem, het Harnnekhuis. waar iedere kamer een aparte naam
draagt naar de groote geleerden, die Dahlem
gemaakt hebben tot een wetenschappelijk centrum van wereldbetcekcnis.
De Neichsanswlt heeft ten doel de ziekten,
baar verwekkers, alsmede de bcschadigcrs van
landbouwkundig belangrijke planten te onderzoeken, middelen en methoden te vinden
ter bestrijding der bedoelde ziekten en baar
verwekkers, richtlijnen voor de bestrijding aan
te geven en dc landbouwconsulenten, zoowel
als dc ambtenaren van het Staatsvoedingsinstituut met raad en daad ter zijde te staan.
die in mest
Bodembactcril'logie, dc
leven en daarvoor belangrijk zijn. alsmede
bijcnziekten vallen onder de problemen die bier
onderzocht worden. De Reichsanstalt omvat niet
minder dan S afdeelingen.leder met haar leiders
de afdeeling piantcnbescherming. het instituut
voor het onderzoek van plantcnbcschermingsmiddelen, dc botanische afdeeling. de zoölogische afdeeling en dc microbiologischeafdeeling.
terwijl de zesde afdeeling op haar beurt in een
tiental afdeelingen van den buitendienst, die
«ver Duitschiand verspreid liggen, uiteenvalt.
De president van de Anstalt, dr. Rhicm. gaf ons
een uiteenzetting van de laak van de Anstalt en

naar de biologische afdeeling, waar dc wetenschappelijke cultuurfilms worden vervaardigd.
GEHEELEigenlijk was het niet veel meer dan een groote, NATIONALE
gemoedelijk ingerichte schuur met aquariahler
ONTHOUDERS VEREENIGING
en daar, groole en kleine. Aardig was het te
zien hoc in sommige gevallen achter zoon
algemeene vergadering te Rotterdam.
aquarium een geheele achtergrond gebouwd De 59e
die
in
maar
biezen,
niet
Vandaag en morgen houdt de Nationale
herinnerde er aan. ti»e uu /.oólogiscNe afdeeling wordt van riet en
van prof. Hase herinneringen oproept aan den achter het bassin komen te staan. Dat verhoogt Christen geheel onthouders verecniging baar
tijd van den oorlog, toen de lege» in het het perspectief op buitengewone mate en geeft 59e, algemeene vergadering in de Prinsendc illusie of het dier zich in een zeer groote kerk alhier.
oosten met dc door luizen overgebrachte vlekBij ontstentenis van den voorzitter, minister
lyphus werden bedreigd en hoe toen, door den en wijde omgeving bevindt. Men was juistbezig
strijd tegen dc luis op biologisch juistcn grond- met het opnemen van een lilm over het leven prof. dr. J. R. Slotemaker de Bruine, heeft het
van den snoek, een dier. dat leder kent, althans lid van he» hoofdbestuur ds. P. M. de Jong,
slag aan te vatten, de strijd tegen de vlektypnus gewonnen werd en dit gevaar voor meent te kennen, en dat van el lot volwassen Ned. Herv. predikant te Zutphcn de vergadeEuropa bezworen werd, gelijk men thans strijd wordt gefilmd. Dc regisseur van zoon film, ring gepresideerd.
voert legen den coioradokever aan de west- die als bij andere films dc verantwoordelijke
leider is, is een man van het vak, een zooloog
grens van Duitschiand.
Openingswoord.
In de afdeeling van dr. Kunikc zagen wij dus. die natuurlijk tevens van photographeeren
Ds. dc Jong heeft tn zljn openingswoord de
culturen van de bekende voorraadbeschadigcrs: en het effect van dc pbotowerklng eenig idee
dc meelmot. de huisboktor, den rijstkever en moet hebben. Het eigenlijke photographeeren aandacht der vergadering gevraagd voor Po.
klandcr, den broodkever. zoowel als de kevers, daarentegen geschiedt door den cameraman, die 146 vs. 5: Welke gelukzalig is hij, dle den God
hulp heel», wiens verwachting
die bet op peulvruchten voorzien hebben en ook aanwijzingen geeft omtrent belichting en Jacobs tot zijn zijn
God is. Voortgaande zelde
Heere
ook het kabinetkevertje. dat zooveel van onze alles wat daarmee samenhangt Het geheel op den
aan
waren vernielt. Bij dr. Ibiem werden ons clschl veel concentratie, rust en een harmo- spr. wij NGGO V. ers, hebben behoefte
kweekproeven met de kerscnvrucntcnvlieg. die nieuze samenwerking tusschen dc verschillende opgewekt enthousiasme, bijzonder In tijden,
niet alleen op kersen, maar ook op kamper- opnemers en den leider. En wat het moeilijkste waarlnHnet gaat in dalende lijn, wat betreft
foelie voorkomt, getoond, ten einde in het labo- is, de dieren, dle men filmt, laten zich nipt het werk. de resultaten en de organisatie
Wij N.GG.O.V.-ers hebben ons ook veel verte vinden, die dc beatrij- commandeercn. wat met andere filmartistcn
ratorium middelenmogelijk
laten op onze uitnemende organisatie; 't moest
maken De pruimen- wel mogelijk is.
ding van dit dier
zaagwesp. een andere belacer van onze vruchtDc cultuurfilmopnamcn, die in dit atelier ge- slagen. Was er veel ons verlaten op den Heere?
dan maakt werden, waren voor dc zoölogen wel het En toch heeft God ons niet in den steek geboomen wordt met quassia behandeld, en
bestreden. De bijcnwolf. die ook in ons gebied interessantste wat zij dien dag te zien kregen; laten. Hebben wij wellicht ook een aceoord
van ons
veel voorkomt, wat tot ware plagen kan leiden, niet minder belangstelling bestond echter voor trachten te treffen met den God regceren
Indien HU onze vereeniging
zoodat op een industriegebied 25800 bijeniijken de eigenlijke speelfilm. De artistcn van Neu leven?
zouden wij het wagen met Hem
werden aangetroffen, dwz, meer dan 1000 bijen- Babelsbcrg waren voor buitenopnamen afwezig, wilde, dan
lijken per vierkanten meter, bestrijdt men er zoodal wie gemeend mocht hebben echte film- 's was de omgekeerde volgorde, en wanneer het
door den bodem ongeschikt te maken nis nes- sterren te zien te krijgen in dat opzicht be- dan niet ging. zooals we ons voorstelden, verteiplaats voor deze dieren. Het hoofdprincipe drogen uitkwam. Maar over het bedrijf, de schrompelde ons gelooi. En toch heef» God ons
van deze afdeeling. die ook dc vogelnestjes
harmonische samenwerking van spelleider, niet losgelaten.
Wij NGGO.V.ers mogen eigenlijk alleen
keurt, is: bereidt het werk voor den romer, operateur, toonmecster, opmaker of „Schnittlaboratoriumonderzoek
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van Hutton.

Een wedstrijd van ntodeljachten in den vijver van Glaphani
Common te Londen. De fraai bewolkte hemel
wekt herinneringen aan echte
zeilwedstrijden.

HETINT.ENTOMOLOGENCONGRES IE BERLIJN
In

Het score-bord op de Gval bij hel einde
van de record innings

Een gecombineerd lelejoon-televisletoestel.
Op de plaats van de microfoon is Mer eet»
venster, waarop men hem o/ haar aan
den anderen kant van den draad ziet.

heeren dr. J. N. Slotemaker dc Bruine te Wassenaar en B. Dlcsbergen te Eindhoven herkozen. Tot lid van de commissie van redactie
werd herkozen dc heer J. J. Smit te Enschede
en in dc vacature ontslaan door het bedanken
van ds. A. J. Montijn te Utrecht dr. Tb C.
Vriezen te 's-Gravennagc.
Hierna kwamen dc verschillende verslagen
aan de orde, die alle bereids in druk verschenen
Aan dat van den secretaris, ds. D. van Krevelen, cm. predikant te Bosch en Duin, ontIconen we, dat ds. J. Henrl liedeneer, cm. predikant te 's-Gravcnhage lijdelijk is opgetreden
als directeur. Twintig afdeelingen werden opgeheven en negen nieuwe afdeelingen geslicht
Aan het verslag van den penningmeester, den
heer G. J. Toebes te Rotterdam, ontlecnen we.
dat de rekening in ontvangst enen uitgaven
sluit met een eindcijfer van / 11.091,38
Aan
rijkssubsidie werd ontvangeir een bedrag van
/ 4711. Beide verslagen, alsook die van de
commissie van redactie, van het hoofdkantoor,
van de algemeene reclasseerlngscommlssle, van
het werk der kinderbescherming, alsook van
de bibliotheek werden goedgekeurd, de penningmeester van zijn beheer gedechargeerd en
de begroeting vastgesteld met een eindcijfer
van / 11.165.50.

BOSCHBRANDENIN

1938

Men meldt ons:
Nu de vacantles ten einde loopcn en mede
tengevolge van neerslag
hier en daar zelfs
is het brandgevaar voor
zeer overdadig
bosch en heide aan het verminderen.
Een spannende tijd ligt achter ons. Nadat
in de eerste paar maanden van dit jaar nog
al veel neerslag was gevallen, gaf Maart een
reeks mooie, zonnige dagen. Al spoedig kwamen toen de eerste berichten over bosch» en
heidebranden, waaronder zeer ernstige gevallen. De stroom van deze berichten hield aan
tot half Mei. Toen «wam er ecnige stilstand
(ongunstige weersgesteldheid); daarna weer
van eind Juni tot midden Augustus.
De branden met dc grootste schade vonden
plaats in het voorjaar (Maart-April); bet
grootste aantal branden in de volgende maanden. Dat is begrijpelijk. Hel loerislenvcrkccr
neemt dan geleidelijk toe.
Men heeft thans nog niet de beschikking
over alle gegevens, doch vrijwel als vaststaand kan worden aangenomen, dat 1938 in
totaal weer een belangrijk hooger schadecijfer
zal opleveren dan een aantal vorige jaren.
Wij zullen voor vergelijking vermoedelijk
moeten teruggaan tot 1929, ofschoon het zoo
erg als toen thans gelukkig niet geweest is.
Er kwam toen het nadeel bij van den zeer
strengen winter 1928—1929. waarin veel hout
en helde was doodgegaan en daardoor nog
maandenlang daarna verhoogd brandgevaar
aanwezig bleef. Een dergelijke doodc vegetatie ls zeer brandbaar.
Dat de schade dit jaar niet grooter is. is
zeer zeker voor een nlet gering deel toe te
schrijven aan de waakzaamheid van velen.
Vergelijken wij de belangstelling van tegenwoordig met die van een tien jaar geleden,
dan is hel zeer verheugend (e conslateeren,
dat er wel lets aan het wijzigen is bij het
Nederlandsche publiek ten aanzien van zijn
houding tegenover het verlies van natuurschoon nis gevolg van bosch» en heidebranden. De waardeering voor het zoo bij uitstek
belangrijke algemeene bezit „bosch en helde"
neemt toe.
Zij, die over deze materie schier dagelijks
contact hebben te onderhouden met het
publiek, ervaren dat bij velen de zeer ernstige
wil aanwezig Is, hun steun aan het streven
beperking van boscb- en heidebranden
te
verlecnen.
i liet baanbrekende werk van de Nederland»
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sche Heidemaatschappij, Ltaatsboschbebeer en
anderen, werpt vruchten af. De ln bet alge»
meen belang daarvoor beschikbaar gestelde
gelden zijn wel besteed te achten.
Het is daarom zoo te betreuren, dat er altijd
nog zijn. die geen waardeering kennen voor
andermans bezit en brandende lucifers en
sigaretten maar neergooien overal waar het
bun goeddunkt en den boschbczitler met bet
verlies laten zitten. Het percentage branden
tengevolge van roekeloosheid en onverschilligheid is ook dit jaar weer groot.
Men weet, dat in deskundige kringen In het
algemeen weinig gevoeld wordt voor een radicaal rookverbod, omdat daarvan niet veel heli
wordt verwacht. Men ziet meer nut in bet
voortgaan met, telkens opnieuw, het publiek
te wijzen op de schoonheid der natuur, zich
daar als een gast te gedragen en het te vragen,
deze schoonheid mede te belpen behouden.
Zoodoende worden er steeds meer opgevoed
tot beschermers van de natuur.
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Benoemd tot Noogleeraa- »n de huid- en gestacNts»
-lekten bil de Geneeskundige «oogescnoo! te Bat«»
vla prol.). AU Verbunt hoofdambtenaar van
verlof ult Europa teruggekeerd, onder aanteekemng
dat prol. Verbunt gerekend van £3 Juli 1938. moe»
werkzaam gesteld als dienst»
worden geacht te zijn genoemde
doend hoogleeraar In
vakken.
"vwtuunderwijzer
veiieeiiu ««i. tn n -»»"" *.
"
jij de Gouvernement* «ollandtch chineesehc school
achtjarigen
dienst
te «alang wegen,
1» maanden
verlof door te brengen w
met bepaling
neerleggen
op
»1
1» Augua»
betrekking
hij
Jat
zlln
>!»

1938

Departement van Economische

zaken.

Gesteld met gelijktijdige ontheffing van zijn ter»
oescnikkingstelling van de provincie West^avo,
met Ingang van den datum, waarop hij zijn dienst
in de provincie Oost-Java zal hebben aanvaard ter
beschikking van laatstgenoemde provincie, de
tr. H. F. Waterschoot met
tuinbouwconsulent
opdracht om z||n bestemming In den loop van do
Augustus
te volgen.
tweede helft van
Departement

van Financien.
Benoemo tot ncotllconnoletu o„ «ten dienst der
W. F. Groene veld. ambtenaar Ie kL
den dienst der 1.U.A.,
olj
(controleur), met o».
'"«->
da» h!» »^l,i»,ai« huift » ««nerabala
Belast met Ingang van t september 1938 met de
waarneming van de betrekking van Inspecteur van
financiën le kl P llvanWezet Inspecteur van
financiën.
ontslagen op verzoek wegens volbrachten dienst»
lijd met ingang van Tl December 1938. eervol en
met recht op pensioen uit 's Lands dienst P. 13. va n
Dlj k. belastingambtenaar 2de klasse te Medan.
Idem met Ingang van ta September 1938. eervol
en met recht op pensioen uit s Lands dienst J. A.
Lel me na. le klerk bij bel lnspecUekanloor van
financiën te Batavia.
Belas» met oe waarneming der betrekking *«n
smbtenaar Ie kl. (adjunctcontroleur) F. >. M»
(VI c wet thans ambtenaar 4« klasse (verificateur»
te Soerabata: Idem »>. B. van Loo. thans ambtenaar 4e klasse (verificateur) met bepaling, dat hl»
wordt overgeplaatst van Batavia (tolkantoor) naar
Palembang: idem van lste klerk b» het Inspectie«anloor van Financien te Medan F. E. vo o Mau w.
«d lsle klerk (oud) b» da» kantoor.
Werkzaam gesteld te Batavia als leider van den
cursus ter opleiding 10l ambtenaar 4e klasse M. e.
Plaatsman ambtenaar lsle klasse «adlunet»
(tolkantoor)
«onlroleur» te Batavia

Departement

vannstitie.

Benoemd lot ambtenaar voor de Statistiek 00
nel Hoofdkantoor van den Immigratiedienst mevr.
3. S. Vlasman geb. «ureneren, ambtenares
tijdelijk werkzaamgesteld

voor de Statistiek.

bU bat centraal Kantoor

